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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία  Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)  

Ταχυδρομική διεύθυνση  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄& Νεαπόλεως, Τ.Θ.60092 

Πόλη  Αγ. Παρασκευή Αττικής 

Ταχυδρομικός Κωδικός  15310 

Χώρα  ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS  EL30 

Τηλέφωνο  210‐6506806 

Φαξ  210‐6506748 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο   maria.zappa@eeae.gr 

Αρμόδιος  για  γενικές  και  τεχνικές 
πληροφορίες 

Μαρία  Ζάππα,  Κωνσταντίνος  Χουρδάκης  και  Σταυρούλα 
Σέρφα 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας  (ΕΕΑΕ)  και ανήκει στην κατηγορία 
Ν.Π.Δ.Δ.,  αποτελεί  κεντρική  αναθέτουσα  αρχή  και  ανήκει  στους  φορείς  της  Γενικής  Κυβέρνησης 
(Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης). 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η  κύρια δραστηριότητα  της Αναθέτουσας Αρχής  είναι  ο  έλεγχος,  η  ρύθμιση  και  η  εποπτεία  του  τομέα 
πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας, ραδιολογικής, πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας. 

   

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α)    Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  είναι  διαθέσιμα  για  ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση  &  δωρεάν  ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.eeae.gr  

  β)  Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην διεύθυνση: Πατρ. Γρηγορίου Ε΄& Νεαπόλεως, Τ.Θ.60092,  
Αγ. Παρασκευή Αττικής, T.K. 15310 

  γ)  Περαιτέρω  πληροφορίες  είναι  διαθέσιμες  από  τους  ανωτέρω  αρμόδιους  για  πληροφορίες  στη 
διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου:  maria.zappa@eeae.gr  και  costas.hourdakis@eeae.gr  στις 
προαναφερθείσες ηλεκτρονικές διεύθυνσεις και στα τηλέφωνα: 210‐6506806 και 210‐6506772 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με διαδικασία  του άρθρου 117  του ν. 4412/16  (συνοπτικός διαγωνισμός), 
ύστερα  από  κανονική  προθεσμία  των  προβλεπόμενων  ημερών  δημοσίευσης  (ελάχιστη  προθεσμία  12 
ημερών από την ημέρα δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ) (άρθρο 121 παρ.1γ του ν. 4412/2016). 
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Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας  χρηματοδότησης  της  παρούσας  σύμβασης  παροχής  προμήθειας  είναι  η  Ελληνική  Επιτροπή 
Ατομικής Ενέργειας, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της ΕΕΑΕ.  

Η δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€), πλέον ΦΠΑ 24% 
για την ανάθεση «Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος και συνδεόμενης βάσης δεδομένων» για το 
Τμήμα Αδειών και Ελέγχων (ΤΑΕ) της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, μέσω της ανάθεσης «Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος 
και  συνδεόμενης  βάσης  δεδομένων»  ενδιαφέρεται  για  την  ενίσχυση  του  Τμήματος  Αδειών  και 
Ελέγχων (ΤΑΕ) της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). 

Η  βάση  δεδομένων  θα  βρίσκεται  σε  MSSQL  Server  της  ΕΕΑΕ,  θα  περιέχει  όλα  τα  απαραίτητα 

χαρακτηριστικά βάσης  εγκατάστασης του Server σε ήδη υπάρχον Instance, θα έχει Full Recovery Model, 

και σε τακτά διαστήματα θα γίνεται αυτόματη λήψη αντιγράφου ασφαλείας.  

Ακολουθούν τα τεχνικά  χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διέπουν το πληροφοριακό σύστημα και την 

συνδεόμενη βάση δεδομένων  που θα σχεδιαστεί. 

Το  προς  προμήθεια  έργο  κατατάσσεται  στον  ακόλουθο  κωδικό  του  Κοινού  Λεξιλογίου  δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): 72262000‐9. 

Η  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  εξήντα  δύο  χιλιάδων  ευρώ  (62.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %   (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: πενήντα χιλιάδες ευρώ  (50.000,00€), 
ΦΠΑ: δώδεκα χιλιάδες ευρώ 12.000,00€).  

Στο πλαίσιο ανάθεσης της σύμβασης,  επισημαίνεται ότι ποσοστό 85%  της ανωτέρω προϋπολογισμένης 
καθαρής  αξίας  αντιστοιχεί  στην  προμήθεια  της  βάσης  δεδομένων  και  ποσοστό  15%  αντιστοιχεί  στη 
παρεχόμενη υποστήριξη και συντήρηση, για τρία (3) χρόνια από την παράδοση, εγκατάσταση και πλήρη 
έναρξη  λειτουργίας  του  πληροφοριακού  συστήματος  στο  Τμήμα  Αδειών  και  Ελέγχων (ΤΑΕ)  της 
Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). 

Το ποσοστό 15%  που αντιστοιχεί  στη παρεχόμενη υποστήριξη  και συντήρηση,  για  τα  επόμενα  τρία  (3) 
χρόνια θα καταβάλλεται αναλογικά για κάθε χρόνο.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε σαράντα  οκτώ  (48) μήνες  ήτοι  σε  τέσσερα  (4)  χρόνια  και  πιο 
συγκεκριμένα:      

α)  σε  δώδεκα  (12)  μήνες  ήτοι  ένα  (1)  έτος  για  την  παράδοση,  εγκατάσταση  και  λειτουργία  του 
πληροφοριακού  συστήματος  και  της  συνδεόμενης  βάσης  δεδομένων  από  την  ημερομηνία  υπογραφής 
της και β) επιπλέον σε τριάντα έξι  (36) μήνες ήτοι τρία  (3) χρόνια για την παρεχόμενη υποστήριξη και 
συντήρηση,  μετά  την  παράδοση,  εγκατάσταση  και  πλήρη  έναρξη  λειτουργίας  του  πληροφοριακού 
συστήματος και της συνδεόμενης βάσης δεδομένων. 

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 της βέλτιστης σχέσης ποιότητας ‐ τιμής και βάσει των κριτηρίων όπως αυτά ρητά προσδιορίζονται 
στην παρούσα. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
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− του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

− του  ν.  4314/2014  (Α'  265)  “Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή  αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L  156/16.6.2012)  στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική 
περίοδο 2007 ‐2013» 

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

− του  ν.  4250/2014  (Α'  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  ‐  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών  του Δημοσίου Τομέα‐Τροποποίηση Διατάξεων  του π.δ. 318/1992  (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1   

− 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»,  

− του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
− του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση» 
− του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 
− του  ν.  3861/2010  (Α’  112)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και 

πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις” 

− του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 
− του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 
− του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»  
− του  ν.  3310/2005  (Α'  30)  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή 

καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων”  για  τη  διασταύρωση  των 
στοιχείων  του αναδόχου με  τα στοιχεία  του Ε.Σ.Ρ.,  του π.δ/τος 82/1996  (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών  Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες  ανάληψης  έργων  ή 
προμηθειών  του  Δημοσίου  ή  των  νομικών  προσώπων  του  ευρύτερου  δημόσιου  τομέα»,  της  κοινής 
απόφασης  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επικρατείας  με  αρ.  20977/2007  (Β’  1673)  σχετικά  με  τα 
‘’Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του  ν.3310/2005,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το 
ν.3414/2005’’,  καθώς  και  της  απόφασης  του  Υφυπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών  με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)  “Καθορισμός  χωρών  στις  οποίες  λειτουργούν  εξωχώριες 
εταιρίες” 

− του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  
− του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15 
− του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα” 
− του  π.δ  28/2015  (Α'  34)  “Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια  έγγραφα  και 

στοιχεία”  
− του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
− της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και  διαχείρισης  του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

− της  με  αρ.  56902/215  (Β'  1924/2.6.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

− Το ν. 1733/87 άρθρο 28 «Σύσταση της ΕΕΑΕ» (ΦΕΚ 171/Α/1987) 
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− Το ΦΕΚ 832/Β/88 «Αρμοδιότητες και λειτουργία του Δ.Σ. της ΕΕΑΕ» 

− Το ΦΕΚ 924/Β/88 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής» 

− Το Π.Δ. 404/93 «Οργανισμός της ΕΕΑΕ» (ΦΕΚ 173/Α/1993) 

− Το ν. 2771/99 «Λειτουργία Ειδικών Λογαριασμών» (ΦΕΚ 280/Α/1999) 

− Το έγγραφο Γ.Λ.Κ.οικ2/83143/Α0024/13‐11‐08 «Διατήρηση εκτός προϋπ/σμού ειδ. λογαριασμών» 

− Την  Απόφαση  209/004/2012  «Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  στον  Πρόεδρο  της  Ελληνικής  Επιτροπής 

Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» (ΦΕΚ 730/Β/2012) 

− Την  Υ.Α  226244/2017  «Διορισμός  Προέδρου,  Αντιπροέδρου  και  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου 

της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 697/2017) 

− Την απόφαση Π/204/13573 «Μεταβίβαση αρμοδιότητας διατάκτη στον Πρόεδρο του ΔΣ της Ελληνικής 

Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» (ΦΕΚ 4068/Β/23.11.2017) 

− Το ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 247/Α/1995) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

(ΦΕΚ  141/Α/2010)  και  τον  ν.  4270/2014  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας 

(ενσωμάτωση  της  οδηγίας  2011/85/ΕΕ)  –  Δημόσιο  Λογιστικό  και  άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ 

143/Α/28.06.2014), πλην της παρ.7 του άρθρου 1 

− Το Π.Δ. 166/2003  (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 

της 29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές» 

− Το  ν. 4310/2014 «Έρευνα,  Τεχνολογική Ανάπτυξη  και  Καινοτομία  και  άλλες  διατάξεις»  και  ιδίως  τις 

διατάξεις  του  Κεφαλαίου  Ε’ «Διαχείριση Πυρηνικής  Ενέργειας,  Τεχνολογίας  και  Ακτινοπροστασίας  − 

ΕΕΑΕ» (άρθρα 39‐46, άρθρα 47, 87, 90, 93, 94) (ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) 

− Το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) 

− Το  ν.  4013/11  «περί  Σύστασης  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων»  και  ειδικότερα  η  παρ.3  του  άρθρου  4  αυτού  (ΦΕΚ 

204/Α/2011) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4038/2012 άρθρο 10 (ΦΕΚ 14/Α/2012), τον ν. 4072/2012 

και  ειδικότερα  το  άρθρο  238  παρ.2β  αυτού  (ΦΕΚ  86/Α/2012),  τον  ν.  4146/13  άρθρο  61  «περί 

τροποποίησης  διατάξεων  του  ν.  4013/11  (ΦΕΚ  90/Α/13),  τον  ν.  4155/2013  «Εθνικό  σύστημα 

Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  άλλες  διατάξεις  και  ειδικότερα  το  άρθρο  58  παρ.6  (ΦΕΚ 

120/Α/29‐5‐13),  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  υποπαράγραφο  ΣΤ  20,  του  πρώτου  άρθρου  του  ν.   

4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/07.04.2014) 

− Το  ν.  4155/2013  (ΦΕΚ  120/29.05.2013)  «Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  και 

άλλες διατάξεις, άρθρο 5» 

− Το  ν.  3861/2010  (ΦΕΚ  112/Α)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  

πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  «Πρόγραμμα 

Διαύγεια»  και άλλες διατάξεις»  καθώς  και η  τροποποίηση αυτού με  το άρθρο 23  του  ν. 4210/2013 

(ΦΕΚ 254/Α/21.11.2013) 

− Το  ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις –  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων  και 

Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα  –  Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.  δ. 318/1992  (Α΄ 161)  και  λοιπές 

ρυθμίσεις» 

− Το ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

− Το  ν.  4314/2014  (ΦΕΚ  265/Α/23.12.2014)  «Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014‐2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ 
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L156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο,  τροποποίηση του ν. 3419/2005  (Α 297)  και άλλες διατάξεις», 

όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 30 αυτού 

− Το ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 

άλλες διατάξεις»  

− Το  άρθρο  12  της  με  Α.Π.110427/ΕΥΘΥ/1020  (ΦΕΚ  3521/Β/01.11.2016)  υ.α.  τροποποίησης  και 

αντικατάστασης  της  υπ΄  αριθ.  81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015  (ΦΕΚ  1822/Β/24.08.2015)  υ.α.  «Εθνικοί 

κανόνες  επιλεξιμότητας  δαπανών  για  τα  προγράμματα  του  ΕΣΠΑ  2014‐2020‐Έλεγχοι  νομιμότητας 

δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014‐2020 από Αρχές Διαχείρισης και 

Ενδιάμεσους Φορείς‐Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» 

− Την  Υ.Α.  Π1/2390/16‐10‐2013  (ΦΕΚ  2677/Β/21‐10‐2013)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

− Τη με αριθ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ‐ΠΨ5) εγκυκλίου με θέμα “Ενημέρωση για το Εθνικό  

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.)” 

− Την Απόφαση ΕΕΑΕ/1/232/2016 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής» (ΦΕΚ 1074/Β/2016) 

− Τον Ν.4521 /2018 (ΦΕΚ 38/Α/2‐3‐2018) « Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις». 

− Τον Ν.4547/2018 (ΦΕΚ102/Α/12‐6‐2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 

− Το  ν. 4605/2019  (01.04.2019) «Εναρμόνιση  της  ελληνικής  νομοθεσίας με  την Οδηγία  (ΕΕ) 2016/943 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης  Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία 

της  τεχνογνωσίας  και  των  επιχειρηματικών  πληροφοριών  που  δεν  έχουν  αποκαλυφθεί  (εμπορικό 

απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) ‐ Μέτρα 

για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.» 

− Το ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες 

διατάξεις» 

− Το ν. 4609/2019 «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής 

Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 

− Το  απόσπασμα  Πρακτικού  της  269ης  Συνεδρίασης/15.07.2020  του  ΔΣ  της  ΕΕΑΕ  «Διαγωνιστική 

διαδικασία για την «Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος και συνδεόμενης βάσης δεδομένων» 

− Το  πρωτογενές  αίτημα  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  Α.α/271/11638/15.09.2020  με  ΑΔΑΜ: 

20REQ007321290  2020‐09‐16  με  αντικείμενο  την  έκδοση  διακήρυξης  για  την  «Προμήθεια 

πληροφοριακού συστήματος και συνδεόμενης βάσης δεδομένων» 

− Την  υπ’  αριθ.  Λ.001/266/11666/16‐09‐2020  (ΑΔΑΜ:  20REQ007342048  2020‐09‐21,  ΑΔΑ:  

ΨΝΜΧ469ΗΕΡ‐ΗΗΘ)  α.α.  482  Βιβλίου  Εγκρίσεων  και  Εντολών  Πληρωμής  της  ΕEAE,  απόφαση 

δέσμευσης πίστωσης του Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων, οικονομικού έτους 2020 

− Την  με  Α.Π:  Π/271/12772/08.10.2020  Απόφαση  του  Προέδρου  της  ΕΕΑΕ  για  την  προκήρυξη 

Συνοπτικού  Διαγωνισμού  με  αντικείμενο  την  «Προμήθεια  πληροφοριακού  συστήματος  και 

συνδεόμενης βάσης δεδομένων» 

− Την με Α.Π.: Π/204/17594/03.12.2019 Απόφαση του Προέδρου της ΕΕΑΕ για τη συγκρότηση Επιτροπής 

για τη διενέργεια Συνοπτικών Διαγωνισμών του έτους 2020  

− 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. 
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η  καταληκτική  ημερομηνία  παραλαβής  των  προσφορών  είναι  η  19/10/2020  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα 
14:00 μ.μ. 

Μετά  τη  λήξη  της  παραλαβής  προσφορών  θα  ξεκινήσει  η  διαδικασία  αποσφράγισης,  ενώπιον  της 
Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΕΕΑΕ επί της οδού 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄& Νεαπόλεως, Τ.Κ. 15310, στις 20/10/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

1.6 ∆ημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο   

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

1.  Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) http://www.promitheus.gov.gr, στις 08/10/2020 

2.  Η  προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση  16  της 
παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στις 08/10/2020 

3. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην  ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL): www.eeae.gr στην διαδρομή : Ενημέρωση ► Ανακοινώσεις, στις 08/10/2020 

Β.  Έξοδα δημοσιεύσεων 

Δεν απαιτείται δημοσίευση στον Εθνικό Τύπο. 

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. 
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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.     Το εγκεκριμένο αίτημα διενέργειας του Διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 20REQ007321290) 

2. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

3. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

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

5. Το σχέδιο της σύμβασης  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  είναι  διαθέσιμα  για  ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση  &  δωρεάν  ηλεκτρονική 
πρόσβαση: 

‐ στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6.). 

‐ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική Διεύθυνση:  
http://www.promitheus.gov.gr, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 

και  

‐ στην ιστοσελίδα: https://www.diavgeia.gov.gr 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται  εγγράφως,  το αργότερο 6  ημέρες πριν  την 
καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  και  απαντώνται  εγγράφως.  Αιτήματα  παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.  

Οι  απαντήσεις  επί  των  ερωτήσεων  και  διευκρινήσεων  που  θα  υποβληθούν,  θα  αναρτώνται  στον 
διαδικτυακό ιστότοπο της ΕΕΑΕ στο αντίστοιχο πεδίο της διακήρυξης και των ανακοινώσεων.   

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 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 τέσσερις (4) 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 που  ζητήθηκαν ή 
των αλλαγών.  

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά  εφαρμόζεται η  Συνθήκη  της Χάγης  της 5ης.10.1961,  που  κυρώθηκε με  το  ν. 1497/1984 
(Α΄188).  Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της  Χάγης  της  5.10.1961,  που  κυρώθηκε  με  το  ν.  1497/1984  (Α΄188).  Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  ‐εταιρικά  ή  μη‐  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική 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  που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη ‐ μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη‐
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις,  το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. ‐ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  τα  τοκομερίδια  ή 
μερίσματα που 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 σύμβασης.  

Υποδείγματα  των  εγγυητικών  επιστολών  υπάρχουν  στο  Παράρτημα  V  της  παρούσας.   

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 
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2.2 ∆ικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωμα 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 και 5 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. 

2.  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 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 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: 

2.2.2.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

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),  

β) 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,  

γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των  οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης‐πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002,  για  την  καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  164  της  22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική  αυτουργία  ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού 
συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της 
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τρομοκρατίας  (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

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), 
η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών  (IKE),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου    αφορά    στους 
διαχειριστές. 

Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις  περιπτώσεις  Συνεταιρισμών,  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  στα  μέλη  του 
Διοικητικού Συμβουλίου . 

Σε  όλες  τις  υπόλοιπες  περιπτώσεις  νομικών  προσώπων,  η  υποχρέωση  των  προηγούμενων  εδαφίων 
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις  (α)  έως  (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.   

2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας 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   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν  ο  οικονομικός  φορέας  είναι  Έλληνας  πολίτης  ή  έχει  την  εγκατάστασή  του  στην  Ελλάδα,  οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 
την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας 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 .  

ή/και 

γ)  η Αναθέτουσα Αρχή    γνωρίζει  ή μπορεί  να αποδείξει με  τα  κατάλληλα μέσα ότι  έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς:  αα)  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται,  σύμφωνα  με  την  υπουργική  απόφαση  2063/Δ1632/2011  (Β΄  266),  όπως  εκάστοτε 
ισχύει,  ως «υψηλής»  ή «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τρεις  (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  την 
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αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο  (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ 
και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.   

2.2.2.3. Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.2.2,  θα  ήταν  σαφώς  δυσανάλογος,  ιδίως  όταν  μόνο  μικρά  ποσά  των  φόρων  ή  των  εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  σε  χρόνο  κατά  τον  οποίο  δεν  είχε  τη  δυνατότητα  να  λάβει  μέτρα, 
σύμφωνα  με  το  τελευταίο  εδάφιο  της  παρ.  2  του  άρθρου  73  ν.  4412/2016,  πριν  από  την  εκπνοή  της 
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.2.4. Αποκλείεται  από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 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 ,  

(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 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)  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 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,  

(στ)  εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  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 23 της παρούσας,  

(ζ)  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  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που 
ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις  αποφάσεις  που  αφορούν  τον  αποκλεισμό,  την  επιλογή  ή  την 
ανάθεση,  

(η)  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  (η)   η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.   

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, 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  [Το  εν  λόγω 
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εδάφιο προστίθεται από την A.A. στην περίπτωση που έχει συμπεριλάβει ως λόγο αποκλεισμού την περ. 
β της παρούσας παραγράφου και κατά διακριτική της ευχέρεια] 

2.2.2.5.  Ο  οικονομικός  φορέας  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  

2.2.2.6.  Ο  οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις 
παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ)   και 2.2.2.4 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. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού 
αδικήματος  ή  του  παραπτώματος.  Αν  τα  μέτρα  κριθούν  ανεπαρκή,  γνωστοποιείται  στον  οικονομικό 
φορέα  το  σκεπτικό  της  απόφασης  αυτής.  Οικονομικός  φορέας  που  έχει  αποκλειστεί,  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  . 

2.2.2.7.  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 . 

2.2.2.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 
74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

2.2.3 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 προμήθειας.   

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι  εγγεγραμμένοι  σε  ένα  από  τα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα  που  τηρούνται  στο  κράτος 
εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση  ορίζεται  στο  Παράρτημα  XI  του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου  (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων  συμβάσεων,  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον  αφορά  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις, 
γενικό  ετήσιο  κύκλο  εργασιών,  ίσο  ή  μεγαλύτερο  του  προϋπολογισμού  του  διαγωνισμού  μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον  αφορά  στην  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  
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α)  κατά τη διάρκεια τελευταίας τριετίας, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση προμηθειών του 
συγκεκριμένου  τύπου,  ύψους  ίσου  ή  μεγαλύτερου  προϋπολογισμού  των  πενήντα  χιλιάδων  ευρώ 
(50.000,00€)  

β)  να  διαθέτουν  το  απαιτούμενο  τεχνικό  προσωπικό  ή  τεχνική  υπηρεσία,  με  την  απαιτούμενη 
τεχνογνωσία,  εμπειρία  και  εν  γένει  επαγγελματικά  προσόντα  του  τεχνικού  προσωπικού  ή  τεχνική 
υπηρεσία,  (π.χ.  απαιτούμενοι  τίτλοι  σπουδών)  που  θα  αναλάβει  την  προμήθεια  και  την  επίβλεψη 
παράδοσης των υλικών καθώς και την συντήρηση – υποστήριξη βλαβών για την επόμενη τριετία.     

δ)  να διαθέτουν τον απαιτούμενο τεχνικό & τεχνολογικό εξοπλισμό 

ε)  να  διαθέτουν  πιστοποιητικά  που  έχουν  εκδοθεί  από  επίσημα  ινστιτούτα  ελέγχου  ποιότητας  ή 
υπηρεσίες  αναγνωρισμένων  ικανοτήτων,  με  τα  οποία  βεβαιώνεται  η  καταλληλότητα  των  προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα. 

2.2.6  Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3, 
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. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16‐11‐2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 
Α  της  Απόφασης  158/2016  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  και  συμπληρώνεται  από  τους  προσφέροντες  οικονομικούς 
φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ‐ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 
επεξεργάσιμη  μορφή  είναι  αναρτημένο  στην  ιστοσελίδα  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  (www.eaadhsy.gr)  και 
(www.hsppa.gr). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

Σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  όπου  περισσότερα  από  ένα  φυσικά  πρόσωπα  είναι  μέλη  του  διοικητικού, 
διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 
οποίο  υπογράφεται,  το  οποίο  είναι  δυνατό  να  φέρει  μόνο  την  υπογραφή  του  κατά  περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 
2.2.2.1  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  Τυποποιημένο  Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.6.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α.  Το δικαίωμα συμμετοχής  των οικονομικών φορέων και οι  όροι  και  προϋποθέσεις  συμμετοχής  τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
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υποβολή  των δικαιολογητικών  της παρούσας  και  κατά  τη σύναψη  της σύμβασης στις περιπτώσεις  του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

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. 

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  2.2.2  οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α)  για  την  παράγραφο  2.2.2.1  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 2.2.2.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωση β΄ 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.  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  ότι  δεν  έχει  εκδοθεί  δικαστική  ή  διοικητική  απόφαση  με 
τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ  για  την  αθέτηση  των  υποχρεώσεών  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα,  τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν 
υπό  πτώχευση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  ή  ότι  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι  το νομικό πρόσωπο δεν έχει  τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
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γ)  Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.2.2γ  της  παρούσας,  πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση 
Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  της  Επιθεώρησης  Εργασιακών  Σχέσεων,  που  να  έχει  εκδοθεί  έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου 
που  έχουν  εκδοθεί  σε  βάρος  του  οικονομικού φορέα σε  χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  ετών πριν  από  την 
ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς. Μέχρι  να  καταστεί  εφικτή  η  έκδοση  του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν  το κράτος‐μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει  τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα 
έγγραφα  ή  τα  πιστοποιητικά  αυτά  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις 
παραγράφους  2.2.2.1  και  2.2.2.2  περ.  α’  και  β’,  καθώς  και  στην  περ.  β΄  της  παραγράφου  2.2.2.4,  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  2.2.2.1  και 
2.2.2.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.2.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται 
διαθέσιμες  μέσω  του  επιγραμμικού  αποθετηρίου  πιστοποιητικών  (e‐Certis)  του  άρθρου  81  του  ν. 
4412/2016. 

δ)Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

B.  2.  Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.3.  (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 Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

Για  την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική  βεβαίωση  άσκησης  επαγγέλματος,  από  αρμόδια  διοικητική  αρχή  ή  αρχή  Οργανισμού  Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται  ότι,  τα  δικαιολογητικά  που  αφορούν  στην  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.3 
(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  2.2.4  οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 
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 οικονομικές  καταστάσεις  ή  αποσπάσματα  οικονομικών  καταστάσεων  των  τριών  τελευταίων 
διαχειριστικών  χρήσεων,  στην  περίπτωση  που  η  δημοσίευση  των  οικονομικών  καταστάσεων 
απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας· 

 δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ' 
ανώτατο  όριο,  συναρτήσει  της  ημερομηνίας  σύστασης  του  οικονομικού  φορέα  ή  έναρξης  των 
δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο 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 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
αντίγραφα συμβάσεων παροχής αντίστοιχων προμηθειών με Δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.  

Β.5.  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  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.  Στις  λοιπές  περιπτώσεις  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

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.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 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.  

20PROC007448074 2020-10-08



20 

 

Β.7.  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. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης  της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τα κάτωθι κριτήρια: 

                                                 Πίνακας Κριτηρίων Αξιολόγησης 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1  Κατανόηση και κάλυψη των απαιτήσεων του έργου    40% 

Κ2 
Μεθοδολογία  υλοποίησης  –  οργάνωσης  και  χρονικός 
προγραμματισμός παράδοσης του έργου 

30% 

Κ3 
Τεχνογνωσία,  εμπειρία υλοποίησης ανάλογων προμηθειών,  ικανότητα 
και αποτελεσματικότητα της Ομάδας Έργου 

30% 

 

Α. Επεξήγηση κριτηρίων – Σε κάθε κριτήριο αξιολογούνται: 

1. Κατανόηση και κάλυψη των απαιτήσεων του έργου 

‐ Η συνολική αντίληψη του υποψηφίου Αναδόχου όσον αφορά στο αντικείμενο του έργου, τους σκοπούς 
και  τους  στόχους  του.  Η  τεκμηριωμένη  αντίληψη  του  υποψήφιου  αναφορικά  με  τα  βασικά 
χαρακτηριστικά των προδιαγραφών που περιγράφονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά της προμήθειας.  

2.  Μεθοδολογία υλοποίησης – οργάνωσης και χρονικός προγραμματισμός παράδοσης του έργου 

‐ Ο  υποψήφιος  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  παρουσιάσει  τη  βέλτιστη  κατά  την  κρίση  του,  μεθοδολογία 
προσέγγισης  των  διαδικασιών  οργάνωσης,  υλοποίησης,  παράδοσης  και  λειτουργίας,  της  παρούσας 
προμήθειας  καθώς  και  την  συνεργασία  του  με  την  Αναθέτουσα  Αρχή  για  το  καλύτερο  δυνατό 
αποτέλεσμα.  

‐ Ο  προσδιορισμός  και  η  αναλυτική  περιγραφή  της  δομής  και  του  περιεχομένου  των  παραδοτέων  του 
έργου σε συνδυασμό με το χρονοδιάγραμμα και τις απαιτήσεις του έργου. 

3. Τεχνογνωσία, εμπειρία υλοποίησης ανάλογων προμηθειών, ικανότητα και αποτελεσματικότητα της 
Ομάδας Έργου 

‐ Τεκμηριωμένη  κάλυψη  των  απαιτήσεων  από  την  Ομάδα  έργου  αναφορικά  με  την  τεχνογνωσία,  την 
οργάνωση,  τα  προσόντα,  την  εμπειρία  των  συνεργατών  καθώς  και  τα  βιογραφικά  σημειώματα  των 
στελεχών για την εξασφάλιση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της προμήθειας. 

Β. 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 120 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 
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Η  σταθμισμένη  βαθμολογία  του  κάθε  κριτηρίου  θα  προκύπτει  από  το  γινόμενο  του  επιμέρους 
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει 
από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: 

 

U = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 +……+σν*Κν 

 

Κν = ο βαθμός της αξιολόγησης του κριτηρίου ν 

σν = ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ν 

 

Κριτήρια  με  βαθμολογία  μικρότερη  από  100  βαθμούς  (ήτοι  που  δεν  καλύπτουν/παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις  τεχνικές προδιαγραφές  της παρούσας)  επιφέρουν  την αιτιολογημένη απόρριψη  της 
προσφοράς. 

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  τεχνικής  και  οικονομικής  αξιολόγησης  κατά  τα  προηγούμενα,  η  Επιτροπή 
Διαγωνισμού  κατατάσσει  τις  προσφορές  σε  Συγκριτικό  Πίνακα,  κατά  φθίνουσα  σειρά  του  τελικού 
βαθμού: 

 

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

 

όπου: 

Β = ο τελικός βαθμός της προσφοράς 

UΤ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του οικονομικού φορέα 

UΜΑΧ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς 

ΒΚ = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα 

ΒΜΙΝ = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς. 

 

Η  πρώτη  στο  Συγκριτικό  Πίνακα  κατάταξης,  δηλαδή  η  προσφορά  εκείνη  με  το  μεγαλύτερο  βαθμό  Β, 
θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για 
το σύνολο της προκηρυχθείσας προμήθειας.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 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. 
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι  φάκελοι  των  προσφορών  υποβάλλονται  στο  Τμήμα  Οικονομικού  &  Προμηθειών  της Ελληνικής 
Επιτροπής  Ατομικής  Ενέργειας  (ΕΕΑΕ), επί  της  οδού  Πατρ.  Γρηγορίου  Ε΄&  Νεαπόλεως,  Τ.Θ.60092,  Αγ. 
Παρασκευή Αττικής, Τ.Κ. 15310, μέχρι την 19η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ, η οποία ορίζεται και 
ως η ημερομηνία λήψης της υποβολής των προσφορών και παραλαμβάνουν Αριθμό Πρωτοκόλλου από 
το Πρωτόκολλο της ΕΕΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό φέρουν αποκλειστικά 
την  ευθύνη  της  έγκαιρης  υποβολής  των  προσφορών  τους.  Οι  προσφορές  που  υποβλήθηκαν  μετά  την 
καθορισμένη  ημερομηνία  και  ώρα,  θα  επιστρέφονται  στους  ενδιαφερόμενους  χωρίς  να 
αποσφραγισθούν. 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 
δεκτοί  εφόσον  έχουν  πρωτοκολληθεί  στο  πρωτόκολλο  της  αναθέτουσας  αρχής  που  διεξάγει  τον 
διαγωνισμό,  το  αργότερο  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  υποβολής  προσφορών  του 
διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5  της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για 
τυχόν  ελλείψεις  του  περιεχομένου  των  προσφορών  που  αποστέλλονται  ταχυδρομικά  ούτε  για 
καθυστερήσεις  στην  άφιξή  τους.  Δεν  θα  παραληφθούν  φάκελοι  ή  άλλα  έγγραφα  από  οποιοδήποτε 
ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο  (κυρίως  φάκελος),  στον  οποίο  πρέπει  να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Προσφορά  

του ………  

για την Προμήθεια: « ………………. »  

με αναθέτουσα αρχή …….  

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών …/…./20…... 

 

Ο  κυρίως  φάκελος  της  προσφοράς  συνοδεύεται  από  αίτηση  υποβολής  προσφοράς  στο  διαγωνισμό,  η 
οποία  αναγράφει  το  διαγωνισμό  στον  οποίο  αφορά,  τα  στοιχεία  ταυτότητας  του  προσφέροντος 
(μεμονωμένου  ή  ένωσης),  δηλαδή  επωνυμία  (ή  ονοματεπώνυμο  φυσικού  προσώπου),  απαραίτητα 
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, e‐mail). 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α)  ξεχωριστός  σφραγισμένος  φάκελος,  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνική 
Προσφορά»  (επί  ποινή  αποκλεισμού)  στον  οποίο  περιλαμβάνονται  τα  κατά  περίπτωση  απαιτούμενα 
δικαιολογητικά  και  η  τεχνική  προσφορά  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  κείμενης  νομοθεσίας  και  την 
παρούσα διακήρυξη. 

β)  έναν  υποφάκελο  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»  (επί  ποινή  αποκλεισμού)  στον  οποίο 
περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.  

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία  
υποβολής  του  άρθρου  1.5  της  παρούσας,  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά  παραδίδονται  στην  Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 

Για  τυχόν  προσφορές  που  υποβάλλονται  εκπρόθεσμα,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  σημειώνει  στο 
πρακτικό  της  την  εκπρόθεσμη  υποβολή  (ακριβή  ημερομηνία  και  ώρα  που  περιήλθε  η  προσφορά 
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στην  κατοχή  της  ή  που  παρελήφθη η συστημένη  επιστολή  από  την  αναθέτουσα  αρχή  ή  που 
κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 
 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα : 

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε  περίπτωση φυσικού προσώπου),   

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  

γ)  σε  περίπτωση  ένωσης  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  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 κάθε 
μέλους  της  ένωσης  (συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους),  καθώς  και  ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Από  τον  προσφέροντα  σημαίνονται  τα  στοιχεία  εκείνα  της  προσφοράς  του  που  έχουν  εμπιστευτικό 
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . 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  μονάδος,  τις  προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

Στις περιπτώσεις που με  την προσφορά υποβάλλονται  ιδιωτικά  έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά  είτε 
κατά  τα  προβλεπόμενα στις  διατάξεις  του Ν. 4250/2014  (Α’ 94),  είτε  και  σε απλή φωτοτυπία,  εφόσον 
συνυποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση,  στην  οποία  βεβαιώνεται  η  ακρίβειά  τους  και  η  οποία  φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 ∆ικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική  διαδικασία 
περιλαμβάνουν: Α. Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 
4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι 
προσφέροντες συμπληρώνουν  το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί,  και σε  επεξεργάσιμη 
μορφή  αρχείου  doc,  και  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  της  διακήρυξης  (Παράρτημα  ΙΙΙ)  Οι  ενώσεις 
οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το  Τ.Ε.Υ.Δ.  για  κάθε  οικονομικό 
φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Β. Υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό (βλέπε Παραρτήματα ΙV και 
V,  η  οποία  αναγράφει  το  διαγωνισμό  στον  οποίο  αφορά,  τα  στοιχεία  ταυτότητας  του  προσφέροντος 
(μεμονωμένου  ή  ένωσης),  δηλαδή  επωνυμία  (ή  ονοματεπώνυμο  φυσικού  προσώπου),  απαραίτητα 
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου,  

e‐mail). 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H  τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ‐ Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης, περιγράφοντας 
ακριβώς  πώς  οι  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και  προδιαγραφές  πληρούνται.  Περιλαμβάνει  ιδίως  τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει  των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων 
ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙ. 

Η Τεχνική προσφορά, πρέπει να απαρτίζεται από:  
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i. Περίληψη της τεχνικής προσφοράς  

ii. Αναλυτική παρουσίαση της τεχνικής επάρκειας και της εμπειρίας του υποψηφίου Αναδόχου σε έργα 
υπηρεσιών  αντίστοιχα  με  την  παρούσα  διακήρυξη.  Θα  πρέπει  να  συμπεριλαμβάνονται  και  όλα  τα 
έγγραφα  και  οι  πληροφορίες  που  τεκμηριώνουν  αυτή  την  εμπειρία,  καθώς  και  τα  βιογραφικά 
σημειώματα  των μελών  της ομάδας  έργου.  Το  ίδιο  ισχύει  για όλα  τα μέλη  τυχόν  κοινοπραξίας  και  για 
τυχόν υπεργολάβους (εάν προβλέπονται). 

iii. Αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας εκτέλεσης του έργου, συμπεριλαμβανομένων των φάσεων 
υλοποίησης  του  έργου,  χρονοδιαγραμμάτων,  εργαλείων  και  προτύπων  που  θα  χρησιμοποιηθούν, 
παραδείγματα εφαρμογής σε άλλες παρόμοιες προμήθειες και έργα σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς, 
κ.λπ. 

iv.  Ανάλυση  των  κινδύνων κατά  την  εκτέλεση  του  έργου και  των προτεινόμενων μέσων αντιμετώπισης 
αυτών 

Επισημαίνεται  ότι,  η  τεχνική  προσφορά  θα  πρέπει  να  έχει  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τους  όρους  της 
παρούσας  και  να  καλύπτει  με  ποινή  αποκλεισμού  τα  οριζόμενα  στο  «Παράρτημα …  »  της  παρούσας 
διακήρυξης.  

Οι  τεχνικές  προσφορές  οι  οποίες  δεν  καλύπτουν  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  απορρίπτονται  ως 
απαράδεκτες. 

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

Η  Οικονομική  Προσφορά  συντάσσεται  με  βάση  το  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα στο Παράρτημα IV της διακήρυξης:  

Στην  τιμή περιλαμβάνονται 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. 

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

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  που 
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την 
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 
σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διακήρυξη.  

Επιτρέπονται  μέχρι  δύο  δεκαδικά  ψηφία  στις  αναγραφόμενες  τιμές  του  Εντύπου  Οικονομικής 
Προσφοράς. 

Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα η 
Υπηρεσία μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν σύμφωνα με το άρθρο 102 
παρ.4 του Ν.4412/2016.  

Οι  προσφορές  φέρουν  αρίθμηση,  υπογράφονται  και  μονογράφονται  ανά  φύλλο  από  τον  νόμιμο 
εκπρόσωπο του συμμετέχοντα.  

Με  την  υποβολή  της  προσφοράς  τεκμαίρεται  ότι  οι  συμμετέχοντες  έχουν  λάβει  γνώση  των  όρων  της 
Διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  οικονομικούς  φορείς  για  διάστημα  120 
ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  
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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. 

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,  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: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω 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, 

β)  η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν  επιδέχονται 
συμπλήρωση  ή  διόρθωση  ή  εφόσον  επιδέχονται  συμπλήρωση  ή  διόρθωση,  δεν  έχουν  αποκατασταθεί 
κατά  την  αποσαφήνιση  και  την  συμπλήρωσή  της  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.1.1.  της  παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας  ή  η  εξήγηση  δεν  είναι  αποδεκτή  από  την  αναθέτουσα αρχή  σύμφωνα με  την  παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.2.4 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.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα  έγγραφα  της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

 

20PROC007448074 2020-10-08



26 

 

3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Κατάθεση και Αποσφράγιση προσφορών 

Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα 
λήξη της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα 
λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 
προσελθόντων  ενδιαφερομένων  οικονομικών  φορέων.  Η  λήξη  της  παραλαβής  κηρύσσεται  επίσης  από 
τον  Πρόεδρο  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  με  προειδοποίηση  ολίγων  λεπτών  της  ώρας  και  μετά  την 
κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  επικοινωνεί,  εν  συνεχεία,  αμέσως  με  το  πρωτόκολλο  της 
αναθέτουσας  αρχής  για  να  διαπιστώσει  αν  έχουν  υποβληθεί  προσφορές  κατά  το  άρθρο  2.4.2  της 
παρούσης (η ώρα και ημέρα  υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως 
φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και 
σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος  της,  κατ’  εντολή  του Προέδρου της  και παραλαμβάνει  τις 
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.  

Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  στην  καθορισμένη  από  την  παρούσα  ημέρα  και  ώρα,  ή  μετά  τη  λήξη  της 
παραλαβής σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.2 της παρούσης, αποσφραγίζει τους 
κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής, με την επιφύλαξη 
των  πτυχών  εκείνων  της  κάθε  προσφοράς,  που  έχουν  χαρακτηρισθεί  ως  εμπιστευτικές,  παρουσία  των 
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν  το περιεχόμενο  της  τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά  την  αποσφράγιση  των  προσφορών  η  Αναθέτουσα  Αρχή  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  αυτών, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό 
της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του 
οικονομικού φορέα,  ο  εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο  έλεγχος  των δικαιολογητικών συμμετοχής. 
Όλοι  οι  φάκελοι  αριθμούνται  με  τον  αύξοντα  αριθμό  κατάθεσής  τους,  όπως  καταχωρήθηκαν  στο 
πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

β)  Στη  συνέχεια  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  μόνο  των  τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας  και  συντάσσεται  πρακτικό  για  την  απόρριψη  όσων 
τεχνικών προσφορών δεν  πληρούν  τους όρους  και  τις  απαιτήσεις  των  τεχνικών προδιαγραφών  και  την 
αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

γ)  Οι  σφραγισμένοι  φάκελοι  με  τα  οικονομικά  στοιχεία  των  προσφορών,  μετά  την  ολοκλήρωση  της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως 
άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από 

20PROC007448074 2020-10-08



27 

 

την  αναθέτουσα  αρχή  μέχρι  την  οριστική  επίλυση  τυχόν  διαφορών  που  προκύψουν  από  την  ως  άνω 
διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ)  Το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα  την  αποδοχή  ή  απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  των  προσφορών  και  την  ανάδειξη  του 
προσωρινού  αναδόχου.  Το  εν  λόγω  πρακτικό  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  στην  αναθέτουσα 
αρχή  προς έγκριση. 

Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  η 
αναθέτουσα  αρχή  απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς  να  εξηγήσουν  την  τιμή  ή  το  κόστος  που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 
ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Τα  αποτελέσματα  των  ανωτέρω  σταδίων  («Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»,  «Τεχνική  Προσφορά»  και 
«Οικονομική  Προσφορά»)  επικυρώνονται  με  μια  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου  της 
αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  κοινοποιείται  με  επιμέλεια  αυτής,  στους  προσφέροντες  μαζί  με 
αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των 
ως άνω σταδίων.  

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  αποστέλλει  σχετική  πρόσκληση  στον 
προσφέροντα,  στον οποίο πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό ανάδοχο»),  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  που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  
που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη 
μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.2  της  διακήρυξης,  καθώς  και  για  την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.3 ‐ 2.2.6  αυτής.  Ειδικά τα αποδεικτικά 
τα οποία αποτελούν  ιδιωτικά  έγγραφα,  μπορεί  να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία,  εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει 
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 της παρούσας, αίτημα προς 
το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά  έγγραφα  από  τα  οποία  να  αποδεικνύεται  ότι  έχει  αιτηθεί  την  χορήγηση  των 
δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο 
χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Όσοι  δεν  έχουν  αποκλειστεί  οριστικά  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε  την αμέσως  επόμενη πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  τηρουμένης  της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
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i)   κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με   το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, 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 αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2  (λόγοι αποκλεισμού)  και 2.2.3  έως 2.2.6 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις 
προϋποθέσεις  τις  οποίες  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είχε  δηλώσει  με  το  Τ.Ε.Υ.Δ.,  ότι  πληροί,  οι  οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (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  δικαιολογητικά  ή  δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  ποιοτικής 
επιλογής  σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  2.2.3  ‐  2.2.6  της  παρούσας  διακήρυξης,  η  διαδικασία 
ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή  του  Διαγωνισμού  στο  οποίο  αναγράφεται  η  τυχόν  συμπλήρωση  δικαιολογητικών  κατά  τα 
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 
για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 
για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  προσφορών,  σε  κάθε  προσφέροντα  που  που  δεν  έχει 
αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
κοινοποιήσει    την  απόφαση  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο  και  εφόσον  αυτός  υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 

Η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  υπογραφή  του  συμφωνητικού  εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  δεν  προσέλθει  να  υπογράψει  το  ως  άνω  συμφωνητικό  μέσα  στην 
τεθείσα  προθεσμία,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  και  ακολουθείται  η  ίδια,  ως  άνω  διαδικασία,  για  τον 
προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης  κατά πράξης ή παράλειψης  της αναθέτουσας αρχής,  η προθεσμία άσκησής 
της  είναι  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται 
σε  προθεσμία  που  εκτείνεται  μέχρι  το  ήμισυ  του  χρονικού  διαστήματος  από  τη  δημοσίευση  της 
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παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι  την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των προσφορών  της 
παραγράφου 1.5 της παρούσας.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη 
της  Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων,  εντός προθεσμίας δέκα  (10)  ημερών από  την  κοινοποίηση 
της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης,   η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 
σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη 
πάροδο  των  ανωτέρω  προθεσμιών  τεκμαίρεται  η  απόρριψη  της  ένστασης.  Για  το  παραδεκτό  της 
άσκησης  ένστασης,  απαιτείται,  με  την  κατάθεση  της  ένστασης,  η  καταβολή  παραβόλου,  υπέρ  του 
Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο 
αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Η προθεσμία για  την άσκηση ένστασης και η άσκησή  της  κωλύουν  τη σύναψη  της σύμβασης.  Κατά  τα 
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή 
της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης 
παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα 
στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).  

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. 
Πέραν  από  την  ενδικοφανή  αυτή  προσφυγή  δεν  χωρεί  καμία  άλλη  τυχόν  προβλεπόμενη  από  γενική 
διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

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  του  αρμόδιου  οργάνου,  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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20PROC007448074 2020-10-08



30 

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήση καλής εκτέλεσης και Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Α. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης . Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με 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 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής  αξίας,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καταθέσει  πριν  την  τροποποίηση, 
συμπληρωματική  εγγύηση  το  ύψος  της  οποίας ανέρχεται  σε  ποσοστό 5%  επί  του ποσού  της αύξησης, 
εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική 
και  ποιοτική  παραλαβή  του  αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και 
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει  εκπρόθεσμη παράδοση,  η  επιστροφή  της 
ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

Β. Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με 
το υπόδειγμα  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  V  της  παρούσας  ή  σύμφωνη  με  υπόδειγμα  πιστωτικού  ιδρύματος 
εφόσον  περιλαμβάνονται  κατ’ ελάχιστο τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας 
και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 
2,5% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 

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 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και 
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

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. 
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4.4  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  και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412 

4.5  ∆ικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.5.1. 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  2.2.2.1  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. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

Το 85%  του  καθαρού ποσού  της συμβατικής αξίας,  μετά  την οριστική  παραλαβή  του αντικειμένου  της 
προμήθειας  δηλαδή  μετά  την  εγκατάσταση  και  λειτουργία  του  πληροφοριακού  συστήματος  και  της 
συνδεόμενης βάσης δεδομένων.   

Το  15%  του  καθαρού  ποσού  της  συμβατικής  αξίας,  που  αντιστοιχεί  στην  παρεχόμενη  υποστήριξη  και 
συντήρηση,  για  τα  επόμενα  τρία  (3)  χρόνια  μετά  την  παράδοση,  εγκατάσταση  και  πλήρη  έναρξη 
λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος και της συνδεόμενης βάσης δεδομένων στο Τμήμα Αδειών 
και Ελέγχων (ΤΑΕ) της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και θα καταβάλλεται αναλογικά 
για κάθε χρόνο.  

Η  πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων  παραστατικών  και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4  του ν. 4412/2016, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν 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:  

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  του  Δημοσίου,  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 της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 
και Προμηθειών 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  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%. 

Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1.  Ο  ανάδοχος,  με  την  επιφύλαξη  της  συνδρομής  λόγων  ανωτέρας  βίας,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν,  εάν δεν εκπληρώσει  τις 
συμβατικές  του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των  ενεργειών  στις  οποίες  οφείλει  να  προβεί  αυτός,  θέτοντας  προθεσμία  για  τη  συμμόρφωσή  του,  η 
οποία  δεν  μπορεί  να  είναι  μικρότερη  των  δεκαπέντε  (15)  ημερών.  Αν  η  προθεσμία  που  τεθεί  με  την 
ειδική όχληση παρέλθει  χωρίς να συμμορφωθεί,  κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε  τριάντα 
(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  
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Στον  ανάδοχο  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  σύμβαση,  επιβάλλονται,  μετά  από  κλήση  του  για 
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:  

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός 
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

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 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. 

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 ∆ιοικητικές 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), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από  την  ημερομηνία  που  έλαβε  γνώση  της  σχετικής  απόφασης.  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 προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 
του ν.4412/2016 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 ∆ικαστική 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  προβλεπόμενης  στο  άρθρο  205  ενδικοφανούς 
διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1   Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται: α) σε δώδεκα (12) μήνες ήτοι ένα (1) έτος για την παράδοση, 
εγκατάσταση  και  λειτουργία  του  πληροφοριακού  συστήματος  και  της  συνδεόμενης  βάσης  δεδομένων 
από την ημερομηνία υπογραφής της και β) επιπλέον σε τριάντα έξι (36) μήνες ήτοι τρία (3) χρόνια για 
την  παρεχόμενη  υποστήριξη  και  συντήρηση,  μετά  την  παράδοση,  εγκατάσταση  και  πλήρη  έναρξη 
λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος και της συνδεόμενης βάσης δεδομένων. 

6.1.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής 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 λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα  αρχή  τα  παραδοτέα  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος  (Πρβλ. άρθρο 203 
(παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016) 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. 

6.2   Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

6.2.1.  Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  γίνεται  από  επιτροπή 
παρακολούθησης  και  παραλαβής  σύμφωνα  με  τα  αναλυτικώς  αναφερόμενα  στο  Παράρτημα  Ι  της 
παρούσας. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο 
ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και 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  καταλληλόλητα  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,  μπορεί  να  εγκριθεί  η  παραλαβή  των  εν  λόγω  παρεχόμενων 
υπηρεσιών  ή/και  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/και 
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το  πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής  εγκρίνεται  από  το  αρμόδιο  αποφαινόμενο  όργανο  με  απόφασή 
του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 
των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή 
την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Οι  εγγυητικές  επιστολές  καλής  εκτέλεσης  δεν  επιστρέφονται  πριν  την  ολοκλήρωση  όλων  των 
προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.2.2. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από 
την  επιτροπή  παραλαβής  μέσα  στον  οριζόμενο  από  τη  σύμβαση  χρόνο,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή 
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συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική  απόφαση  του  αρμοδίου  αποφαινομένου  οργάνου,  με  βάση  μόνο  το  θεωρημένο  από  την 
υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση 
αυτή  η  αποθήκη  του  φορέα  εκδίδει  δελτίο  εισαγωγής  του  υλικού  και  εγγραφής  του  στα  βιβλία  της, 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου, 
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την  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  που  δεν  πραγματοποίησε  την  παραλαβή  στον  προβλεπόμενο  από  την 
σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες  τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται  από  την  ως  άνω  παράγραφο  1  και  το  άρθρο  208  του  ν.  4412/2016  και  συντάσσει  τα 
σχετικά  πρωτόκολλα.  Οι  εγγυητικές  επιστολές  προκαταβολής  και  καλής  εκτέλεσης  δεν  επιστρέφονται 
πριν  από  την  ολοκλήρωση  όλων  των  προβλεπομένων  από  τη  σύμβαση  ελέγχων  και  τη  σύνταξη  των 
σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,  μπορεί  να 
εγκρίνεται  αντικατάστασή  της  με άλλη,  που  να  είναι  σύμφωνη με  τους  όρους  της  σύμβασης,  μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για 
την  αντικατάσταση  δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερη  του 1/2  του  συνολικού  συμβατικού  χρόνου,  ο  δε 
ανάδοχος  θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσμης  παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
και  εφόσον  έχει  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις  προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

Κατά  την  περίοδο  της  εγγυημένης  λειτουργίας,  ο  ανάδοχος  ευθύνεται  για  την  καλή  λειτουργία  του 
αντικειμένου  της προμήθειας Επίσης,  οφείλει  κατά  το  χρόνο  της  εγγυημένης λειτουργίας  να προβαίνει 
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για  την  παρακολούθηση  της  εκπλήρωσης  των  συμβατικών  υποχρεώσεων  του  αναδόχου  η  επιτροπή 
παρακολούθησης  και  παραλαβής,  ή  η  ειδική  επιτροπή  που  ορίζεται  για  τον  σκοπό  αυτόν  από  την 
αναθέτουσα  αρχή  προβαίνει  στον  απαιτούμενο  έλεγχο  της  συμμόρφωσης  του  αναδόχου  στα 
προβλεπόμενα στην σύμβαση για  την  εγγυημένη λειτουργία  καθ’  όλον  τον  χρόνο  ισχύος  της  τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω 
επιτροπή  συντάσσει  σχετικό  πρωτόκολλο  παραλαβής  της  εγγυημένης  λειτουργίας,  στο  οποίο 
αποφαίνεται  για  την  συμμόρφωση  του  αναδόχου  στις  απαιτήσεις  της  σύμβασης.  Σε  περίπτωση  μη 
συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής,  του αναδόχου,  το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 
μερική  κατάπτωση  της  εγγυήσεως  καλής  λειτουργίας.  Το  πρωτόκολλο  εγκρίνεται  από  το  αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο. 
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6.5 Αναπροσαρμογή τιμής 

Δεν προβλέπεται   

6.6  Καταγγελία της σύμβασης - Υποκατάσταση αναδόχου 

6.8.1. Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.2.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει  μονομερώς  τη  σύμβαση  και  να  αναζητήσει  τυχόν  αξιώσεις  αποζημίωσης,  σύμφωνα  με  τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

6.8.2. Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού 
συμβιβασμού  ή  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε 
ανάλογη  κατάσταση,  προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία,  προβλεπόμενη  σε  εθνικές  διατάξεις 
νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει 
τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

6.8.3. Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει  τον/τους  επόμενο/ους,  κατά  σειρά,  μειοδότη/ες  της  διαδικασίας  ανάθεσης  της 
συγκεκριμένης  σύμβασης  και  να  του/τους  προτείνει  να  αναλάβει/ουν  την  παροχή  των  υπηρεσιών  του 
εκπτώτου  αναδόχου,  με  τους  ίδιους  όρους  και  προϋποθέσεις  και  βάσει  της  προσφοράς  που  είχε 
υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

ΜΕΡΟΣ Α ‐ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η  βάση  δεδο  μένων  θα  βρίσκεται  σε  MSSQL  Server  της  ΕΕΑΕ,  θα  περιέχει  όλα  τα  απαραίτητα 

χαρακτηριστικά βάσης  εγκατάστασης του Server σε ήδη υπάρχον Instance, θα έχει Full Recovery Model, 

και σε  τακτά διαστήματα θα γίνεται αυτόματη λήψη αντιγράφου ασφαλείας. Ακολουθούν  τα  τεχνικά 

χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διέπουν τη βάση δεδομένων που θα σχεδιαστεί. 

Για την ονοματολογία της βάσης δεδομένων θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω: 

•  Όλα  τα  ονόματα  πινάκων  στα  Αγγλικά  (ενικό ς,  Camel).  Όλα  τα  ονόματα  συνοδευτικών πινάκων 

να ξεκινούν με το όνομα του βασικού πίνακα (π.χ. TableType) 

•  Το  όνομα  του  Primary  Key  κάθε  πίνακα  θα  αποτελείται  από  το  όνομα  του  πίνακα  (Camel)  και  το 

λεκτικό ID. 

•  Για χρήση του Primary Key σε οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο της βάσης,  να  ξεκινάει με το λεκτικό 

“PK_” 

•  Τ  α  όνομα  του  Foreign  Keys  κάθε  πίνακα  θα  αποτελείται  από  το  λεκτικό  “FK”  και  το  όνομα  του 

κλειδιού. 

•  Όλα τα δεδομένα κειμένου θα είναι τύπου nvarchar. 

•  Το  αντίστοιχο  λεκτικό  θα  πρέπει  να  υπάρχει  μπροστά  από  κάθε  αντικείμενο  της  βάση  ς,  κατ’ 
αντιστοιχί α: 

o  Αν και όπου χρησιμοποιηθούν Stored Procedures sp_ 
o  Αν και όπου χρησιμοποιηθούν Indexes id_ 
o  Αν και όπου χρησιμοποιηθούν Triggers tr_ 
o  Αν και όπου χρησιμοποιηθούν Views vw_ 
o  Αν και όπου χρησιμοποιηθούν Functions fn_ 
o  Αν και όπου χρησιμοποιηθούν Sequences sq_ 
o  Αν και όπου χρησιμοποιηθούν Rules rl_ 
o  Αν και όπου χρησιμοποιηθούν Constraints για default values df_ 

 
Ως πεδία ελέγχου ορίζονται σε όλους τους πίνακες τα κάτωθι: 

1 .  <TableName>CAt, datetime1 : Ημερομηνία και ώρα δημιουργίας κάθε record 
2 .  <TableName>CBy, nvarchar(50)  : Όνομα χρήστη που δημιούργησε την εγγραφή, με χρήση της 

SUSER_NAME 
3 .  <TableName>UAt, datetime2 : Ημερομηνία και ώρα τροποποίησης κάθε record 
4 .  <TableName>UBy, nvarchar(50) : Όνομα χρήστη που τροποποίησε την εγγραφή, με χρήση της 

SUSER_NAME 
5 .  <TableName>IsActive, boolean, default(1) 
6 .  <TableName>IsVerified, Boolean, default(0) 
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Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Hardware
(Παρέχεται από την ΕΕΑΕ)

VM System 

   Windows Server 2012 R2 + 

  IIS 8.5 +  

Database MSSQL 2017 + 

Applications Javascript ES6+ 

   Javascript Object Notation 

   Active  Directory 
Authentication 

External Website Javascript ES6+ 

Angular 9+ 

Joomla Component for EEAE 
website

Joomla Version 3.x + 

  MySQL 8.0+ 

  PHP 7.4+ 

 
 

Για  λόγους  διατήρησης  και  ακεραιότητας  των  δεδομένων  η  βάση  θα  στηρίζει  απενεργοποίηση  των 

δεδομένων αντί για διαγραφή τ ους. 

Κατά  τη  δημιουργία  της  βάσης  δεδομένων  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιηθεί  συγκεκριμένο  collation,  το 

GREEK_100_CS_AS_WS. 

Η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος και της αντίστοιχης βάσης δεδομένων θα πρέπει να γίνει 

με τέτο ιο τρόπο ώστε να υποστηρίζεται δυνατότητ α migration της από MSSQL σε Oracle, MySQL, κλπ. Ως 

εκ  τούτου  στη  βάση  θα  περιλαμβάνονται  procedures,  triggers  και  conditions  αυστηρά  δομικού 

χαρακτήρα. 

Η ανάπτ υξη και ολο κλήρωση του πληροφοριακού συστήματος  και της συνδεόμενης βάσης δεδο μένων θα 

γίνει σε διαδοχικές φάσεις με αντίστ οιχα παραδοτέα. 

 

Φάση 1 

Αποτέλεσμα  αυτής  της  φάσης  θα  είναι  το  παραδοτέο  «Scripts  δημιουργίας  βάσης»,  όπου  θα 

περιλαμβάνοντ αι όλα τ α απαραίτητα SQL scripts για το ολο κληρωμένο στ ήσιμο της βάσης δεδομένων  και 

μπορεί  να  αφορούν  tables,  indexes,  primary  keys,  foreign  keys,  rules,  constraints  κλπ.,  καθώς  και  το 

παραδοτέο «Documentation της βάσης» που θα αποτελεί την απόλυτη τεκμηρίωση της δημιουργημένης 

βάσης δεδομένων. 
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Φάση 2 

Έλεγχος της δημιουργημένης βάσης. 

 

Φάση 3 

Αρχικοποίηση της βάσης με δεδομένα που βρίσκονται σε διαφορετικά λογιστικά φύλλα και μετάπτωση 

των δεδομένων από την παλαιότερη βάση  (Ιngres RDBMS) στη νέα. 

Στις φάσεις 2 και 3 η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε κάποιες διορθώσεις του σχήματος της βάσης. 

Δεν  απαιτούνται  νέα  παραδοτέα,  αλλά  μόνο  αναθεώρηση  των  προηγούμενων,  σε  περίπτωση  που 

χρειαστεί. 

 

Φάση 4 

Κρυπτογράφηση  ευαίσθητων  δεδομένων  που  θα  βρίσκονται  στη  βάση.  Πιο  συγκεκριμένα,  ολόκληρες 
στήλες από πίνακες θα κρυπτογραφηθούν με χρήση δεδομένου κλειδιού κρυπτογράφησης.  

Αποτέλεσμα της φάσης αυτής θα είναι ένα νέο παραδοτέο το «Script κρυπτογράφησης». 

Επίσης, η Φάση 4 περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να είναι η εφαρμογή συμβατή με τον 
γενικό κανονισμό περί προσωπικών δεδομένων.  

Αυτές θα είναι: 

 

 

 Εφαρμογή TDE (Transparent Data Encryption) στη βάση δεδομένων, που αφορά την 

 κρυπτογράφηση όλων των φυσικών αρχείων δεδομένων και log της βάσης. 

 Κρυπτογράφηση στηλών ευαίσθητων δεδομένων. 

 Εφαρμογή SSL πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης για πρόσβαση στην εφαρμογή. 

 Εφαρμογή SSL πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης για την επικοινωνία της εφαρμογής μετη βάση 
δεδομένων. 

 Υλοποίηση login μηχανισμού μέσω Microsoft Active Directory για πρόσβαση στην εφαρμογή. 
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Φάση 5 

Δημιουργία  διαχειριστικού  περιβάλλοντος  διαβαθμισμένης  πρόσβασης  για  την  διαχείριση  της 
πλήρους βάσης δεδομένων. 

Ο ακριβής σχεδιασμός της βάσης δεδομένων θα γίνει σε συνεργασία με το Τμήμα Αδειών και Ελέγχων της 
ΕΕΑΕ.  

Το SSL πρωτόκολλο παρέχεται από την ΕΕΑΕ. 

Δημιουργία API κατά το οποίο θα δίνονται τα στοιχεία του ο οργανισμού ή της οργανικής μονάδας και θα 
επιστρέφονται  τα  στοιχεία  του  αντίστοιχου  προσωπικού  σε  μορφή  JSON.  Ανάγκη  διαπίστωσης  αν  το 
εκάστοτε προσωπικό δοσιμετρείται από υφιστάμενη εφαρμογή. 

Διασύνδεση, μέσω API, με την εφαρμογή που αφορά τα γεωγραφικά δεδομένα για την καταχώρηση των 
διευθύνσεων των Οργανισμών, τμημάτων και οποιουδήποτε γεωγραφικού δεδομένου. 

Διασύνδεση, μέσω API, με την εφαρμογή που αφορά τους εμπειρογνώμονες του τμήματος Εκπαίδευσης 
για  την  επιβεβαίωση  πιστοποίησης  των  δηλωμένων  των  Οργανισμών,  τμημάτων  και  οποιουδήποτε 
γεωγραφικού δεδομένου. 

Το  διαβαθμισμένο  μέρος  του  ιστοτόπου  που  αφορά  την  διαχείριση  και  καταχώρηση  της  Συστηματικής 
μεταφοράς ραδιενεργών υλικών θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο κομμάτι από τον διαδικτυακό τόπο της 
ΕΕΑΕ, με τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται στον πίνακα με τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές. 

Η εφαρμογή η οποία θα παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να ενσωματώνει τουλάχιστον τρείς 
ρόλους χρηστών. Ειδικότερα οι ρόλοι αυτοί θα αφορούν: 

i) εργαζόμενους στην ΕΕΑΕ 

ii) εξωτερικούς συνεργάτες που έρχονται στην ΕΕΑΕ και τέλος 

iii) τη διαχείριση της όλης εφαρμογής.  

Συνεπώς  παράλληλα  με  την  παράδοση  της  εφαρμογής  στην  ΕΕΑΕ,  θα  παραδοθεί  ξεχωριστή  εφαρμογή 
μέσω της οποίας θα υλοποιείται το διαχειριστικό μέρος της λύσης όπως: προσθαφαίρεση δικαιωμάτων 
χρηστών της εφαρμογής, συντήρηση πινάκων κλπ καθώς επίσης θα παραδοθεί και ξεχωριστή εφαρμογή η 
οποία θα αφορά εξωτερικούς συνεργάτες που έρχονται στην ΕΕΑΕ. 

Μετά  την  παράδοση  της  εφαρμογής  στην  ΕΕΑΕ,  να  ορίζεται  ένα  διάστημα  τριών  (3)  ετών  για  την 
υποστήριξη της εφαρμογής. Η υποστήριξη αυτή να περιλαμβάνει: 

•  Τεχνική υποστήριξη στη συνολική εγκατάσταση των εφαρμογών. 

•  Σφάλματα λειτουργικότητας των εφαρμογών που εντοπίστηκαν σε δεύτερη φάση από το χρήστη. 

•  Μικρές τροποποιήσεις, όπως π.χ. την προσθήκη νέων πεδίων, αλλαγή ονομασιών κλπ. Υλοποιήσεις οι 
οποίες  όμως  δεν  θα  αποτελούν  νέα  λειτουργικότητα  ή  μεγάλη  τροποποίηση  της  υπάρχουσας 
λειτουργικότητας. 

• Ενημέρωση πινάκων με βοηθητικές τιμές και ιστορικά στοιχεία με τη χρήση scripts. 
 

Επίσης, περιλαμβάνεται η παράδοση του κώδικα με σχολιασμό, η υποστήριξη και διόρθωση οπουδήποτε 
σφάλματος προκύψει μετά τον ποιοτικό έλεγχο. 

Δεν περιλαμβάνεται κόστος αγοράς ή χρήσης Hardware ή αδειών Λογισμικού, ή υπηρεσίες Υποστήριξης 
και Συντήρησης τους. 

Ο επιθυμητός χρόνος παράδοσης υπολογίζεται στους δώδεκα μήνες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΤΑΕ) 

1  Ορισμοί 

1.1  Οργανισμός 

Φυσικό ή νομικό πρόσ ωπο το οποίο μπορεί να πάρει άδεια γ ια τη διενέργεια πρακτικών. 

1.1.1  Οργανική μον άδα 

Προαιρετικό υποσ ύνολο του οργανισμού που εξασ κεί μέρος των δραστηριοτήτων του. 

1.2  Εξοπλισμός 

Μηχανήματα,  συστήματα  ή  λογισμικά  πακέτα  που  σχετίζονται  με  την  λειτουργία  πηγών 
ακτινοβολίας,  ή  άλλα  σχετιζόμενα  αντικείμενα  ενδιαφέροντος.  Ανήκουν  σε  οργανισμούς  και 
ενδεχομένως  σε  οργανικές  μονάδες.  Το  είδος  του  εξοπλισμού  συνδέεται  ή/και  προσδιορίζει  τις 
πρακτικές για τις οποίες προορίζεται. 

1.2.1  Ακτινική γενν ήτρια 

Μηχάνημα  που  παράγει  ιοντίζουσα  ακτινοβολία  με  χρήση  ηλεκτρισμού,  χωρίς  να  περιέχει  δηλαδή 
ραδιενεργό  πηγή.  Παραδείγματα:  Ακτινογραφικό  σύστημα,  αξονικός  τομογράφος,  βιομηχανική 
ραδιογ ραφία ακτίνων Χ κλπ. 

1.2.2  Ραδιενεργός π ηγή 

Υλικό  που  εκπέμπει  ιοντίζουσα  ακτινοβολία.  Αποτελείται  από  ένα  ή  περισσότερα  ραδιενεργά 
στοιχεία.  Μπορεί  να  είναι  κλειστή  (sealed  source),  ανοικτή  (unsealed,  υγρή,  αέρια)  ή  υλικά,  όπως 
συσκευές  που  περιέχουν  ραδιενεργά  στοιχεία  (π.χ.  όργανα  ελέγχου,  λαμπτήρες,  κλπ), 
ραδιορυπασ μένα αντικείμενα, ραδιενεργά απόβλητα, κλπ. 

1.2.3  Λοιπά 

1.2.3.1  Όχημα 

1.2.3.2  Χώρο ς αποθήκευσης 

1.2.3.3  Δεξαμενή 

1.2.3.4  Συσκευασίες 

1.3  Προσ ωπικό 

Τα φυσικά πρόσωπα που σ χετίζονται με τις πρακτικές σε κάποιον οργανισμό. 

1.3.1  Ιδιότ ητες προσωπικού 

1.3.1.1  Νόμιμος εκπρό σωπος 

1.3.1.2  Σημείο επαφής 

1.3.1.3  Εκτιθέμενος εργαζόμενο ς 

1.3.1.4  Εμπ ειρογνώμονας ακτινοπροστασίας 
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1.3.1.5  Εμπ ειρογνώμονας ιατρικής φυσικής 

1.3.1.6  Εξωτερικός εργαζόμενος 

1.3.1.7  Επόπτης ακτινοπρο στασίας – Πεδίο Α ή/και πεδίο Β 

1.4  Κατηγορία π ρακτικών 

Ομάδα  στην  οποία  ανήκουν  πρακτικές.  Προσδιορίζουν  το  είδος  του  κανονιστικού  ελέγχου 
(γνωστοποίησ η, καταχ ώρισ η, αδειοδότηση) και υποκατηγορίες αυτών (εξειδίκευση πρακτικής) 

1.4.1  Πρακτική 

1.5  Αίτημα 

Η ενέργεια που πυροδοτεί την έναρξη μιας ή περισσοτέρων διαδικασιών σ το Τ ΑΕ.  Συνήθως, οδηγεί στη 
δημιουργία ενός ή περισσοτέρων εξερχομένων εγγράφ ων από το Τ ΑΕ. 

1.5.1  Έγγραφο κανονιστικού ελέγχου 

Έγγραφο  που  είναι  προϊόν  των  διαδικασιών  επιθεώρησης,  γνωστοποίησης  ή  έγκρισης.  Έχει 
ημερομηνία έκδοσης. Ανάλογα με το είδος του μπορεί να έχει ημερομηνία λήξης. 

Το  έγγραφο  συνδέεται  με  τον  οργανισμό  ή/και  οργανικές  μονάδες  του,  με  πρακτικές,  εξοπλισμό  και 
προσωπικό. 

Το  έγγραφο  κανονιστικού  ελέγχου  μπορεί  να  περιλαμβάνει  όρους  στους  οποίους  πρέπει  να 
ανταποκριθεί  ο  οργανισμός.  Οι  όροι  μπορεί  να  έχουν  καταληκτική  ημερομηνία  υλοποίησης,  η  οποία 
παρακολουθείται από το Τ ΑΕ. 

Τ α έγγραφ α αυτά είναι: 

1.5.1.1  Αριθμός γνωστοποίησης 

1.5.1.2  Αποδεικτικό καταχώρισης 

1.5.1.3  Άδεια 

1.5.1.4  Έκθεση επιθεώρησης 

1.5.1.5  Έ γγραφο με συστάσεις – μέτρα – ενέργειες που υπο χρεο ύται να υλοποιήσει οργανισμός (π.χ. 

λήξη άδειας, ελλείψεις προσωπικού, υπο βο λή συμπ ληρωματικών στο ιχείων, κλπ).  

1.5.2  Επιθεώρηση 

1.5.2.1  Έκθεση επιθεώρησης 

Έγγραφο που περιλαμβάνει το αποτέλεσμα της επιθεώρησης σε οργανισμό. 

Η  έκθεση  επιθεώρησης  συνδέεται  με  οργανισμό  ή/και  οργανικές  μονάδες  του,  με  πρακτικές,  με 
εξοπλισμό και με προσ ωπικό. 

Μπορεί  να  περιλαμβάνει  όρους.  Οι  όροι  μπορεί  να  έχουν  καταληκτική  ημερομηνία  υλοποίησης,  η 
οποία παρακολουθείται από το Τ ΑΕ. 

1.5.3  Άλλο 
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1.6  Όροι 

Σημεία  μη  συμμόρφωσης  με  τους  κανονισμούς  ακτινοπροστασίας  ή  σημεία  βελτιστοποίησης  της 
ακτινοπροστασίας,  που  προκύπτουν  είτε  από  την  αξιολόγηση  των  υποβαλλόμενων  εγγράφων  είτε από 
επιθεώρηση  του  οργανισμού.  Ομαδοποιούνται  κατά  συνάφεια  και  έχουν  συντελεστή  βαρύτητας,  το 
εύρος  του  οποίου  είναι  προκαθορισμένο.  Οι  όροι  μπορεί  να  έχουν  καταληκτική  ημερομηνία 
υλοποίησης. Οι όροι μπορεί να αναφέρονται στα έγγραφα εγκρίσεων ή σ τις εκθέσεις επιθεώρησης ή σε 
άλλο  γενικό  έγγραφο  (Μέτρα  ακτινοπροστασίας)  του  ΤΑΕ  με  συστάσεις  –  μέτρα 
ακτινοπροστασίας. 

Αφορούν σε οργανισμό ή/και οργανική μονάδα, πρακτικές, εξοπλισμό και προσωπικό. 

1.7  Χρήστες 

1.7.1  Εσωτερικός χρήστης 

Εξουσ ιοδοτημένο προσ ωπικό της ΕΕΑΕ που έχει πρόσβασ η στη βάση δεδομένων. 

1.7.2  Εξωτερικός χρήστης 

Εξουσ ιοδοτημένο προσ ωπικό των οργανισμών που έχει πρόσβαση σ τη βάση δεδομένων. 

2  Πρόσβαση 

Τα αρχεία που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αποθηκεύονται συνδεδεμένα με τον εν λόγω οργ ανισμό και, 
κατά περίπτωση, με τις άλλες οντότητες της βάσης δεδομένων (π.χ. εξοπλισμό, προσωπικό, κλπ) 

2.1  Πρόσβ αση εσωτερικ ών χρηστών 

2.1.1  Συλλογικά: 

Οι χρήστες της βάσης θα έχουν ιεραρχ ημένη πρόσβαση σε όλες τις επί μέρους εφαρμογ ές. 

Κάθε  αλλαγή  θα  πρέπει  να  καταγράφεται  (journaling),  μαζί  με  τα  στοιχεία  του  χρήστη  και  τη  χρονική 
στιγμή της αλλαγής. 

Θα  είναι  δυνατό  να  υπάρχει  περιορισμός  πρόσβασης  σε  ορισμένους  πίνακες  προκειμένου  να 
διασφαλιστεί η ακεραιότητα των δεδομένων. 

2.1.2  Ατομικά: 

Δίνονται επιπλέον δικαιώματα σε ατομικό επίπεδο, όταν απαιτείται. 

2.2  Πρόσβ αση εξωτερικών χρηστώ ν 

Οι εξωτερικοί χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης μόνο στα στοιχεία του οργανισμού ή των οργανισμών 
με  τους  οποίους  έχουν  συνεργασία,  δηλαδή  ένας  χρήστης  μπορεί  να  έχει  δικαίωμα  πρόσβασης  σε 
πολλούς οργανισμούς.  

Για τους εξωτερικούς χρήστες το περιβάλλον πρέπει να τους δίνει επιλογές, όπως ενδεικτικά:  

1. Αίτηση δημιουργίας λογαριασμού οργανισμού 

2. Είσοδος χρήστη (Login form) (αν ήδη έχουν…) 

3. Προβολή στοιχείων Οργανισμού 
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4. Προβολή στοιχείων Οργανωτικών Δομών 

5. Διαχείριση λογαριασμών (για τους χρήστες που επιθυμεί….) 

6. Εισαγωγή/προβολή δεδομένων αιτήματος 

Μπορούν να υπάρχουν περισσότεροι του ενός εξωτερικού χρήστες ανά οργανισμό. Όταν συμβαίνει αυτό, 
ο  κύριος  εξωτερικός  χρήστης  (νόμιμος  εκπρόσωπος)  επιβεβαιώνει  ή  ανακαλεί  την  πρόσβαση  για  τους 
υπόλοιπους εξωτερικούς χρήστες του οργανισμού. 

Όταν υπάρχουν οργανικές μονάδες, ο κύριος εξωτερικός χρήστης ορίζει ή αναιρεί το δικαίωμα πρόσβασης 
των άλλων χρηστών στα στοιχεία της καθεμιάς. 

Οι εξωτερικοί χρήστες μπορούν να δουν την τρέχουσα εικόνα του οργανισμού ή της οργανικής μονάδας. 
Δεν μπορούν να κάνουν απευθείας αλλαγές στο περιεχόμενο, αλλά μόνο να υποβάλουν το σχετικό αίτημα 
ώστε να καταχωρηθούν οι αλλαγές αρμοδίως από την ΕΕΑΕ. 

2.2.1  Χορήγηση πρόσβασης στις ηλεκτρονικ ές υπηρ εσίες 

Ο  εξωτερικός  χρήστης  ζητά  πρόσβαση  στις  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες.  Υποβάλει  τα  στοιχεία  που 
απαιτούνται  για  την  ταυτοποίησή  του.  Μεταξύ  των  στοιχείων  που  υποβάλλει  είναι  οπωσδήποτε 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εφόσον τα στοιχεία είναι πλήρη και επαρκή, εγκρίνεται η πρόσβαση με ασφαλή τρόπο. 

2.2.2  Χορήγηση πρόσβασης σε στοιχεία οργα νισμού 

Ένας  εξωτερικός  χρήστης  μπορεί  να  ζητήσει  πρόσβασ  η  σε  στοιχεία  οργανισμού.  Η  πρόσβαση  αυτή 
ιεραρχείται ως εξής: 

2.2.2.1  Νόμιμος εκπρό σωπος 

Ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  του  οργανισμού  πρέπει  να  υποβάλει  δημόσια  έγγραφα  που  να  πιστοποιούν 
αυτή του την ιδιότητα. Επίσης δηλώνει τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (e‐mail, τηλέφωνο, κλπ) 

Έχει  πρόσβαση  σε  όλες  τις  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  που  αφορούν  τον  οργανισμό  που  εκπροσωπεί. 
Εγκρίνει το αίτημα πρόσβασης άλλων εξωτερικών χρησ τών 

2.2.2.2  Σχετιζόμενο φυσικό π ρόσωπο 

Μέλος του προσωπικού του οργανισμού που είναι εξωτερικός χρήσ της. 

Το  φυσικό  πρόσωπο  δηλώνει  την  ιδιότητα  με  την  οποία  σχετίζεται  με  τον  οργανισμό  και  ζητά 
πρόσβαση. Ο νόμιμος εκπρόσωπος εγ κρίνει το αίτημα πρόσβασ ης του φυσ ικού προσ ώπου. 

Η ΕΕΑΕ εγ κρίνει το αίτημα πρόσβασ ης και ενημερώνει ηλεκτρονικά τα ενδιαφερόμενα μέρ η. 

Αν  το  αίτημα  δεν  εγκριθεί  εντός  μηνός,  απορρίπτεται  αυτόματα  και  ειδοποιούνται  ηλεκτρονικά  τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. 

3  Διαχείριση εξωτερικού αιτήματος γνωστοποίησης ή έγκρισης  

3.1  Καταχώριση δεδομένων από εξωτερικό χρήστη 

Ο  πιστοποιημένος‐εξουσιοδοτημένος  εξωτερικός  χρήστης  συνδέεται  στην  εφαρμογή  και  ζητά 
γνωστοποίηση  ή  έγκριση.  Ανάλογα  με  το  αντικείμενο  του  αιτήματος  (γνωστοποίηση,  καταχώριση, 
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άδεια) υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία  διαφέρουν κατά περίπτωση. 

Όλα  τα  υποβαλλόμενα  δεδομένα  καταχωρούνται  σε  ενδιάμεσους  πίνακες  (buffer)  μέχρι  την  αποδοχή 
τους από τον διαχειριστή στην ΕΕΑΕ. 

Ο εξωτερικός χρήστης μπορεί να αποθηκεύει προσωρινά το αίτημά του και να συνεχίζει την υποβολή του 
αργότερα. 

3.1.1  Εισαγωγή στοιχείω ν αιτήματος γνωστοποίηση ς ή έγκρισης 

3.1.1.1  Οργανισμό ς 

Επιλέγεται ο οργανισμός (και οι οργανικές του μονάδες, αν υπάρχουν) τον οποίο αφ ορά το αίτημα, από 
τον  κατάλογο  των  οργανισμών  και  οργανικών  μονάδων  στον  οποίο  έχει  πρόσβαση  ο 
εξουσιοδοτημένος χρήσ της. 

3.1.1.2  Πρακτικές αιτήματος γνωστοποίησης ή έγκρισης 

Ο χρήστης επιλέγει μία ή περισ σότερες πρακτικές για τις οποίες ζητά έγκριση. 

Οι  πρακτικές  είναι  προκαθορισμένες  επιλογές  με  βάση  τη  νομοθεσία  και  διαφέρουν  ανάλογα  με  το 
σκοπό του αιτήματος (γ νωσ τοποίηση, καταχώριση κλπ). 

Όταν υπάρχουν οργανικές μονάδες, οι πρακτικές συνδέονται με αυτές. 

3.1.1.3  Προσωπ ικό 

Το  προσωπικό  που  εργάζεται  στον  Οργανισμό  ή  συνεργάζεται  με  αυτόν.  Περιλαμβάνονται  οι 
εκτιθέμενοι  εργαζόμενοι,  το  σημείο  επαφής,  οι  επόπτες  ακτινοπροστασίας,  οι  εμπειρογνώμονες 
ακτινοπροστασίας,  οι  εμπειρογνώμονες  ιατρικής  φυσικής  του  οργανισμού.  Επίσης,  υπάρχει 
δυνατότητα  να  δηλώνονται  οι  θέσεις  ευθύνης  (διευθυντές,  προϊστάμενοι,  υπεύθυνοι,  κλπ)  των 
οργανικών μονάδων. 

Το  προσωπικό  έχει  κάποιες  ιδιότητες  (π.χ.  ειδικότητες,  επαγγελματικές  άδειες,  κλπ)  οι  οποίες  σε 
κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητες για την έγκρισ η. 

Η εφ αρμογή παρουσιάζει τον κατάλογο του ενεργού προσωπικού που είναι ήδη καταχ ωρημένο.   

Ο χρήσ της έχει τη δυνατότητα τροποποίησ ης των στοιχείων (ιδιότητες) ή διαγραφής του ατόμου από το 
ενεργό  προσωπικό  του  οργανισμού.  Κάθε  μεταβολή  συνοδεύεται  υποχρεωτικά  από  την  αντίστοιχη 
ημερομηνία.  Για  το  προσωπικό  που  δεν  υπάρχει  σ  τον  κατάλογο,  ο  χρήστης  εισάγ  ει  στοιχεία 
αναζήτησ ης (ΑΜΚΑ) για το κάθε άτομο, σε συμφωνία με τα GDPR. 

Εφόσον  το  άτομο  είναι  καταχωρημένο,  εμφανίζονται  τα  απαραίτητα  στοιχεία  (ονοματεπώνυμο, 
πατρώνυμο) για επιβεβαίωση της ταυτοπροσωπίας, καθώς και τα στοιχεία εκπαίδευσης‐ κατάρτισ ής του. 
Για  την  εγγραφή  της  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης  θα  πρέπει  να  υπάρχει  η  ημερομηνία,  και 
πρόβλεψη για εισαγωγή μορίων κατάρτισης / επιμόρφωσης. 

Στη  συνέχεια  ο  χρήστης  επιλέγει  την  ιδιότητα  την  οποία  έχει  το  άτομο  στον  οργανισμό  (χειριστής, 
ιατρός,  επόπτης  ακτινοπροστασίας  κλπ),  την  ημερομηνία  απόκτησης  αυτής  της  ιδιότητας,  αναρτάται 
(upload) αρχείο με τα έγγραφα που πιστοποιούν τις ιδιότητές του και ολοκληρώνει την καταχώριση. 

Αν  το  άτομο  δεν  είναι  καταχωρημένο,  συμπληρώνονται  τα  πλήρη  στοιχεία  του  και  αναρτάται  (upload) 
αρχείο με τα έγγραφα που πιστοποιούν τις ιδιότητές του. 

Για  κάθε  άτομο  πρέπει  να  υπάρχει  συμπληρωμένη  πληροφορία  για  το  αν  (α)  δοσιμετρείται  και  (β) 
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απολαμβάνει υπηρεσιών ιατρικής παρακολούθησης 

Οι  πληροφορίες  που  εισάγονται  /  καταχωρούνται  πρέπει  να  είναι  συμβατές  με  τους  πίνακες 
εγκρίσεων που χρησιμοποιούνται σε ΤΑΕ και ΔΑΕ. 

3.1.1.4  Εξοπλισμός 

Ο εξοπλισμός, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.2 (ορισμοί), που διαθέτει  ο οργανισμός. 

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από κατάλογο το είδος του εξοπλισμού καθώς και τον κατασκευαστή και 
τύπο του. Θα υπάρχει δυνατότητα προσθήκης κατασκευαστή και τύπου εξοπλισμού όταν αυτά τα στοιχεία 
δεν υπάρχουν στον κατάλογο, αλλά η επιλογή του είδους είναι προκαθορισμένη. 

Για  κάθε  εγγραφή  εξοπλισμού  σε  οργανισμό,  πρέπει  να  υπάρχει  τουλάχιστον  ημερομηνία 
εγκατάστασης, ημερομηνία κατασκευής, ημερομηνία διαγραφής. Θα υπάρχει πρόβλεψη για την εισαγωγή 
αριθμού  σειράς.  Για  ραδιενεργές  πηγές  υψηλής  ενεργότητας,  η  καταχώριση  του  αριθμού  σειράς 
είναι  υποχ ρεωτική, ωσ τόσο, δεν πρέπει να είναι δεσμευτική για την λειτουργία της βάσης δεδομένων (να 
μην κτυπάει σε περίπτωσ η μη καταχώρισης). Για τις εγγραφές των ραδιενεργών πηγών και αποβλήτων 
(στοιχεία, κατηγορίες, κλπ) ακολουθείται η εσωτερική διαδικασία του ΤΑΕ.   

Ο εξοπλισ μός συνδέεται με τον οργανισμό, την οργανική μονάδα και τις πρακτικές καθώς επίσης και με 
έγγραφα κανονισ τικού ελέγχου (αποδεικτικό καταχώρησ η, άδεια, εκθέσ εις επιθεώρησ ης) 

Ένα  στοιχείο  του  εξοπλισμού  μπορεί  να  αντιστοιχεί  σε  πολλές  πρακτικές  και  αντίστροφα  μια 
πρακτική μπορεί να διενεργ είται από πολλά στοιχεία εξοπλισμού. 

Το  σύσ  τημα  θα  πρέπει  να  ελέγχει  αν  ο  εξοπλισμός  και  οι  πρακτικές  του  αιτήματος  είναι  συμβατά 
μεταξύ τους. 

Το είδος του εξοπλισ μού προσ διορίζει αν μπορεί να γίνει μια πρακτική, για παράδειγμα για να μπορεί να 
εγκριθεί η πρακτική  της αξονικής  τομογραφίας θα πρέπει  να υπάρχει  εγκατεστημένος  τουλάχ  ιστον ένας 
αξονικός τομογράφος. 

Θα  πρέπει  να  υπάρχ  ει  πρόβλεψη  γ  ια  επιπλέον  χαρακτηρισ  τικά  του  εξοπλισ  μού  ανά  τύπο, 
προαιρετικά. 

Για  κάθε  εγγραφή  εξοπλισμού  θα  πρέπει  να  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  αρχείο  που  πρέπει  να 
περιλαμβάνει  κάποιο  σ τοιχείο  της  ταυτότητάς  του  (κατασκευαστή,  τύπο,  ημερομηνία  κατασκευής και 
αριθμό  σειράς  ή  αντίστοιχο),  π.χ.  φωτογραφία  της  ετικέτας.  Ο  προς  εγγραφή  εξοπλισμός  πρέπει  να 
συνδέεται  /  αναφέρεται  στην  έκθεση  ασφαλούς  λειτουργίας  και  ακτινοπροστασίας,  για  λόγους 
διασ ταύρωσης και πιστοποίησης της ορθότητας των υποβαλλόμενων σ τοιχείων. 

3.1.1.5  Υποβαλλόμενα έγγραφα 

Ο  χρήστης  καλείται  να  υποβάλει  ηλεκτρονικά  αρχεία  με  όλα  τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται 
ανάλογα με το είδος του αιτήματος και την πρακτική. Τα αρχεία συνδέονται με το αίτημα. 

3.1.2  Οικονομική χρέωσ η 

Με βάση τις πρακτικές που αφορά το αίτημα, προκύπτουν οι υπηρεσίες που πρόκειται να χρεωθούν. Ο 
εξωτερικός  χρήστης  επιβεβαιώνει  τις  προτεινόμενες  χρεώσεις  επιβεβαιώνοντας  πως  έχει  λάβει 
γνώση. 

Το προσωπικό του Τ ΑΕ εγ κρίνει τις χρεώσεις. 
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Μετά την έγ  κρισ  η από Τ ΑΕ,  η  εφ αρμογή  (λογ  ισμικό – πρόγ  ραμμα)  επικοινωνεί με  την αντίσ  τοιχη  του 
Λογιστηρίου για αυτόματη καταχώριση της χρέωσης. 

3.1.3  Δημιουργία αιτήματος 

Με βάση  τα σ  τοιχεία που έχ ουν  εισαχθεί,  δημιουργείται αυτόματα ένα αρχείο  κειμένου που περιέχ ει 
όλα τα σ τοιχεία του αιτήματος. 

Το  αρχείο  αποστέλλεται  ηλεκτρονικά  στον  ενδιαφερόμενο  ο  οποίος  επιβεβαιώνει  το  κείμενο  αίτησης. 
Κατόπιν, το αίτημα αποστέλλεται στο πρωτόκολλο της ΕΕΑΕ. 

Επιθυμητό είναι να γίνεται αυτόματα η καταχώριση του αιτήματος, η λήψη αριθμού πρωτοκόλλου και 
η χρέωσ η στο ΤΑΕ. 

Τ ο  αίτημα  παίρνει  σήμανση  της  βαθμίδας  προόδου  του  (σ τάτους) και ημερομηνία της κάθε βαθμίδας, 
με αρχική βαθμίδα την επιτυχή υποβολή και αριθμό πρωτοκόλλου ΕΕΑΕ του αιτήματος.  

Οι βαθμίδες προόδου είναι ενδεικτικά: 

•  επιτυχής υποβολή – Αριθμός πρωτοκόλλου (ΑΠ) 

•  αξιολόγηση αιτήματος 

•  αναμονή επιθεώρησ ης 

•  συμπληρωματικές πληροφορίες 

•  αποστολή εγγράφου για ενέργειες 

•  επαναξιολόγηση αιτήματος 

•  αποστολή εγγράφου διοικητικής πράξης 

•  απόρριψη 

•  έγγραφα κυρώσεων 

Ο εξωτερικός χρήσ της θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει τις βαθμίδες προόδου του αιτήματος. 

3.2  Ανάθεση σε υπάλληλο 

Το  πρόγραμμα  του  πρωτοκόλλου  ενημερώνει  τη  βάση  όταν  το  αίτημα  χρεωθεί  σε  υπάλληλο.  Η 
πληροφορία αυτή καταχωρείται στη βάση. 

3.2.1  Μεταφορά δεδομένων 

Ο  χρεωμένος  υπάλληλος  αξιολογεί  και  αποδέχ  εται  τις  μεταβολές  που  έγιναν  από  τον  εξωτερικό 
χρήστη, ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων και μεταφέρει τα δεδομένα από την προσ ωρινή τους θέση 
(buffer) στην κανονική θέσ η στη βάση δεδομένων (οργανισ μό, μονάδα, κλπ). 

3.2.1.1  Ελλιπή στοιχεία 

Αν  τα  στοιχεία  που  έχουν  υποβληθεί  ηλεκτρονικά  είναι  ελλιπή,  ενημερώνεται  το    βαθμίδα 
προόδου του αιτήματος και  ο  υπάλληλος  καταγράφει  σε  σύντομο  κείμενο  το  είδος  της  έλλειψης. 
Το  σ ύστημα δημιουργεί  ένα  ηλεκτρονικό  μήνυμα  με  ένα  προκαθορισμένο  κείμενο,  στο  κείμενο  του 
οποίου  ο υπάλληλος  έχει  τη  δυνατότητα  να  επέμβει,  και  σ τη  συνέχεια  αποσ τέλλει  το  μήνυμα 
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στον ενδιαφερόμενο. 

Όταν  το  μήνυμα  απαντηθεί,  καταχωρείται  η  ημερομηνία  της  απάντησης  και  το  αίτημα  προχωρά  στο 
επόμενο βαθμίδα προόδου. 

3.3  Ορισμός πρ ος επιθεώ ρηση 

Αν  συντρέχουν  λόγοι  για  να  γ  ίνει  επιθεώρηση  στον  οργανισμό  στο  πλαίσιο  της  έγκρισης,  ο  υπάλληλος 
ενημερώνει  το  σύστημα  επιλέγοντας  από  προκαθορισμένο  κατάλογο  το  λόγο  για  τον  οποίο  γίνεται  η 
επιθεώρηση.  Το  βαθμίδα  προόδου  του  αιτήματος  ενημερώνεται  μετά  από  αυτή  την  επιλογή  σε 
«αναμονή επιθεώρησης» και δημιουργ είται εγγραφή στον κατάλογο των επιθεωρήσεων. 

3.4  Αξιολόγηση αιτήματος 

Ο  υπάλληλος  αξιολογεί  το  σύνολο  των  υποβληθέντων  στοιχείων  και  τυχόν  στοιχεία  του  φακέλου  του 
οργανισμού  και  αποφαίνεται  σχετικά  με  την  έκδοση  του  αιτούμενου  εγγράφου  έγκρισης,  ως 
ακολούθως: 

3.4.1  Θετικά 

Δημιουργείται  η  εγγραφή  στη  βάση  για  το  προς  έκδοση  αριθμού  γνωστοποίησης  ή  έγγραφο  έγκρισης 
(αποδεικτικό καταχώρισης ή άδεια). 

Δημιουργείται  ένα  αρχικό  κείμενο  του  προς  έκδοση  εγγράφου  και  των  παραρτημάτων  του 
(πρακτικές, εξοπλισμός). Ο υπάλληλος έχει τη δυνατότητα να επέμβει στο κείμενο. 

3.4.2  Θετικά με όρους 

Αν υπάρχουν ελλείψεις οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν με όρους σε έγγραφο, οι ό ρ ο ι μπορεί να 
επιλέγονται από διαθέσιμο κατάλογο όρων ή να δημιουργούνται στην κάθε περίπτωσ η. 

Δημιουργείται  ένα  αρχικό  κείμενο  του  προς  έκδοση  εγγράφου  και  των  παραρτημάτων  του 
(πρακτικές,  εξοπλισμός)  που  περιλαμβάνει  και  τους  όρους.  Ο  υπάλληλος  έχει  τη  δυνατότητα  να 
επέμβει στο κείμενο. 

3.4.3  Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Αν  ο  υπάλληλος  κρίνει  ότι  απαιτούνται  διευκρινήσ  εις  ή  συμπληρωματικές  πληροφορίες  για  την 
αξιολόγηση  του  αιτήματος,  ορίζεται  βαθμίδα  προόδου  «συμπληρωματικές  πληροφορίες».  Το 
σύστημα δημιουργεί  ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με  ένα προκαθορισμένο  κείμενο,  το οποίο ο υπάλληλος 
έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσ ει, και στη συνέχεια αποστέλλει το μήνυμα στον ενδιαφ ερόμενο. 

Ορίζεται βαθμίδα προόδου «αναμονή συμπληρωματικών πληροφ οριών. 

Ο  οργανισμός  υποβάλει  τις  ζητούμενες  επιπρόσθετες  πληροφορίες  με  διαδικασία,  όπως  περιγράφεται 
παραπάνω.  Τα  νέο‐υποβληθέντα  στοιχεία  διαβιβάζονται  στον  ίδιο  υπάλληλο  που  ανέλαβε  την 
αξιολόγηση  αιτήματος,  ο  οποίος  τα  επαναξιολογεί.  Το  στάτους  τίθεται  σε  «επαναξιολόγηση 
αιτήματος». 

3.4.4  Αρνητικά 

Αν  τα  στοιχεία  που  έχουν  προσκομιστεί  είναι  μη  αποδεκτά  ή  τόσο  ανεπαρκή  ώστε  δεν  μπορεί  να 
καλυφθούν  με  συμπληρωματικές  πληροφορίες,  ορίζεται  βαθμίδα  προόδου  «απόρριψης».  Το  σύστημα 
δημιουργεί  ένα  ηλεκτρονικό  μήνυμα  με  ένα  προκαθορισμένο  κείμενο,  στο  κείμενο  του  οποίου  ο 
υπάλληλος έχει τη δυνατότητα να επέμβει, και στη συνέχεια αποστέλλει το μήνυμα στον ενδιαφερόμενο. 

20PROC007448074 2020-10-08



49 

 

Ενδεχομένως, μπορεί να υπάρξει έναρξη διαδικασιών επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με τις διαδικασίες 
της ΕΕΑΕ και την κείμενη νομοθεσία.  

3.5  Έκδοση εγγράφ ου 

Όταν  ο  υπάλληλος  ολοκληρώσει  και  δώσει  προς  υπογραφ  ή  το  κείμενο  του  τελικού  εγγράφ  ου,  δίνεται 
βαθμίδα  προόδου  «προς  έγκριση  τεχνικού  υπευθύνου»  και  «προς  έγκριση  Διεύθυνσης»  κατά 
περίπτωση. 

Όταν το έγγραφ ο υπογραφ εί, μπαίνει το τελικό βαθμίδα προόδου «έγγραφο σ ε ισχύ». 

4  Επιθεωρήσεις 

Ο  κύκλος  της  επιθεώρησης  ξεκινά  από  τον  ορισμό  των  οργανισμών  ή  οργανικών  μονάδων  προς 
επιθεώρηση,  είτε  από  τον  ετήσιο  προγραμματισμό,  είτε  εκτάκτως  (π.χ.  διερεύνηση  καταγγελίας, 
επιθεώρηση  στο  πλαίσιο  αδειοδότησης  ειδικών  περιπτώσεων).  Ολοκληρώνεται  με  την  έκδοση 
έκθεσης επιθεώρησης. 

Ωστόσο,  μετά  την  έκδοση  της  έκθεσης  επιθεώρησης,  παρακολουθείται  η  υλοποίηση  των  ενεργειών  / 
συστάσεων που ενδεχομένως αναφ έρονται σ την έκθεση (βλ. παρακάτω: Όροι). 

4.1  Προγ ραμμ ατισμός επιθεωρήσε ων 

Το  σύστημα  πρέπει  να  δίνει  τη  δυνατότητα  παρουσίασης  του  καταλόγου  των  οργανισμών  και  των 
οργανικών  μονάδων.  Ο  κατάλογος  αυτός  μπορεί  να  αφορά  το  σύνολο  ή  να  γίνονται  επιλογές  με 
κάποια  κριτήρια.  Τα  κριτήρια  αφορούν  πρακτικές,  εξοπλισμού,  χρόνο  από  τελευταία  επιθεώρηση, 
αποτελέσματα  προηγούμενων  επιθεωρήσεων  (σοβαρότητα  όρων)  κλπ.  Τα  κριτήρια  περιγράφονται  σε 
εσωτερικό  έγγραφο  του Τ ΑΕ.  Ο προϊστάμενος σε σ υνεργ ασία με  τους  τεχνικούς υπευθύνους  του Τ ΑΕ 
επιλέγει  από  τον  κατάλογο  τους  οργανισμούς  ή  τις  οργανικές  μονάδες  που  θα  επιθεωρηθούν  στο 
οριζόμενο  χρονικό  διάστημα  (π.χ.  εξάμηνο,  έτος),  ορίζουν  βαθμίδα προόδου  «προς  επιθεώρηση»  και 
βαθμό προτεραιότητας σε μια κλίμακα 1‐ 5. 

Ο  κατάλογος  των  οργανισμών  προς  επιθεώρηση  πρέπει  να  είναι  προσβάσιμο  από  όλους  τους 
εσωτερικούς χρήσ τες. 

4.2  Προετ οιμασία επιθεώρησης 

Ο υπάλληλος του ΤΑΕ επιλέγει από τον κατάλογο των οργανισμών προς επιθεώρηση τον οργανισμό που 
θα  επιθεωρήσει  και  καταχωρεί  την  πιθανή  ημερομηνία  επιθεώρησης.  Το  αίτημα  παίρνει  βαθμίδα 
προόδου «επιθεώρηση σε προετοιμασία»  μαζί  με  το  όνομα  των υπαλλήλων  (επικεφαλής  επιθεωρητής 
ΕΕΑΕ, του Β’ επιθεωρητής ΕΕΑΕ), ώστε να είναι ορατό και σ τους υπόλοιπους εσωτερικούς χρήστες. 

4.2.1  Φόρμα επιθεώρησης 

4.2.1.1  Προεκτύπωση χάρτινης φόρμας 

Δίνεται  η  δυνατότητα  να  επιλέξει  το  είδος  τα  πεδία  της  επιθεώρησης  (πρακτικές,  εξοπλισμός  κλπ)  με 
βάση  τις  (σήμερα  προεκτυπωμένες)  φόρμες  επιθεώρησης.  Το  σύστημα  εκτυπώνει  τη  φόρμα  με 
προσυμπληρωμένα τα διαθέσ ιμα σ τοιχεία (εξοπλισμός, πρακτικές, προσωπικό) και τους τίτλους μόνο από 
τα πεδία που δεν θα επιθεωρηθούν. 

4.2.1.2  Ηλεκτρονική φόρμα 

Οι  χάρτινες  φόρμες  σχεδιάζονται  σε  ηλεκτρονική  μορφή  ώστε  να  συμπληρώνονται  σε  φορητό 
υπολογιστή  ή  τάμπλετ  και  προσυμπληρώνονται  με  τα  πλήρη  στοιχεία  του  οργανισμού  ώστε  να  είναι 
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διαθέσιμα κατά την επιθεώρηση. 

 

4.3  Ολοκλήρωση επιθεώρησης 

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  επιθεώρησης,  το  βαθμίδα προόδου αλλάζει  σε  «Έγινε  επιθεώρησ η» 
και διορθώνεται, αν χρειάζεται, η ημερομηνία επιθεώρησης. 

4.3.1  Βαθμ ολογία επιθε ώρησ ης 

Το πεδίο αυτό θα χρησ ιμοποιηθεί σ ε καθαρά διερευνητική και πιλοτική βάση και στο μέλλον μπορεί να 
ή  πρέπει  να  καταργηθεί.  Ο  επικεφαλής  επιθεωρητής  ΕΕΑΕ  βαθμολογεί  τον  οργανισμό  με  βάση  τα 
αποτελέσματα  της  επιθεώρησης.  Συμπληρώνει  στα  ειδικά  πεδία  της  «βαθμολογία  επιθεώρησης»  τη 
βαθμολογία σε κλίμακα 0‐5. Η βαθμολογία συνδέεται με τον οργανισμό ή/και την πρακτική. 

4.3.2  Όροι επιθε ώρησ ης 

Επιλέγονται  οι  όροι  με  βάση  τα  ευρήματα.  Ο  υπάλληλος  έχει  τη  δυνατότητα  να  τροποποιήσει  το 
κείμενο. 

4.3.3  Έκθεση επιθεώρ ησης 

Ο επικεφ αλής επιθεωρητής συντάσσει την έκθεση επιθεώρησης. 

Επικοινωνία  με  την  εφαρμογή  πρωτοκόλλου  για  καταχώριση  των  στοιχείων  της  έκθεσης 
επιθεώρησης. 

Προβολή των όρων‐προετοιμασ ία του κειμένου της έκθεσ ης επιθεώρησ ης. 

5  Μεταφορά ραδιενεργών υλικών 

Για  τη  συστηματική  μεταφορά  ραδιενεργών  υλικών,  ο  οργανισμός  που  διενεργεί  τη  μεταφορά 
εξασφαλίζει  ότι  οι  παραλήπτες  των  ραδιενεργών  υλικών  πληρούν  τις  κατάλληλες  νόμιμες 
προϋποθέσεις για την παραλαβή των ραδιενεργών υλικών, μέσ ω της βάσης δεδομένων. Τα στοιχεία για 
τα  υπό  μεταφορά  ραδιενεργά  υλικά  και  τους  παραλήπτες  αυτών,  τα  παρέχουν  οι  οργανισμοί  που 
εισάγουν  ή/και  παράγουν  τα  ραδιενεργά  υλικά. 

Για  το  σκοπό  αυτό,  η  βάση  δεδομένων  έχει  ειδική  εφαρμογή  (application).  Η  εφαρμογή  αντλεί  τα 
απαραίτητα  δεδομένα  από  τους  οργανισμούς  που  κάνουν  χρήση  ραδιενεργών  υλικών  (π.χ. 
νοσοκομεία, οργανισ μοί πυρηνικής ιατρικής, ερευνητικά εργασ τήρια, κλπ) και από τους οργανισ μούς που 
εισάγουν ή/και παράγουν τα ραδιενεργά υλικά και  τα εμφανίζει σε ξεχ ωριστούς πίνακες ή και φ όρμες, 
στα οποία έχει πρόσβασ η ο μεταφορέας. 

Τα  προαναφ ερόμενα  απαραίτητα  δεδομένα  καθορίζονται  από  τις  διαδικασ ίες  του  Τ ΑΕ.   

Τέλος  η  εφαρμογή  (application)  παρέχει  τη  δυνατότητα  απενεργοποίησης  (set  inactive) 
καταχωρημένων στοιχείων π.χ. προϊόντων ραδιενεργών υλικών, οργανισμών. 

6  Κυρώσεις 

Το σύστημα πρέπει  να βγάζει αυτόματα «alert»  για  κάθε οργανισμό  και  να παρουσιάζει αυτόματα  τους 
οργανισμούς και τις οργανικές μονάδες, τις πρακτικές και τον εξοπλισμό (σε κατάλογο) των οποίων: 

α. έχει παρέλθει η ημερομηνία ισχύος της έγκρισης, 
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β. έχει παρέλθει η ημερομηνία υλοποίησης των όρων που αναγράφονται στις εγκρίσεις (αποδεικτικό 
καταχώρισης ή άδεια) και στις εκθέσεις επιθεώρησης. 

Με  βάση  τα  ανωτέρω  ή/και  με  βάση  άλλη  πηγή  πληροφόρησης  (π.χ.  καταγγελία),  ο  τεχνικός 
υπεύθυνος  συντάσσουν  έγγραφο  προς  τον  οργανισμό  για  τη  υποχρέωση  διευθέτησης  όρων,  λήψης 
μέτρων ή ενεργειών. Η υλοποίηση των διευθετήσεων έχει  καταληκτική ημερομηνία.  Τ ο  έγγραφο και η 
καταληκτική ημερομηνία καθώς και οι υπάλληλοι της ΕΕΑΕ αποθηκεύονται. 

Μετά την παρέλευση των προθεσμιών, του ανωτέρου εγ γράφ ου, το σ ύστημα βγάζει αυτόματα «alert» για 
κάθε  οργανισμό  και  να  παρουσιάζει  αυτόματα  τους  οργανισμούς  (σε  κατάλογο)  για  τους  οποίους  έχει 
εκπνεύσει  η  καταληκτική  ημερομηνία.  Ο  τεχνικός  υπεύθυνος  συντάσσει  νέο  τελικό  έγγραφο  προς  τον 
οργανισμό  για  την  υποχρέωση  διευθέτησης  όρων,  λήψης  μέτρων  ή  ενεργειών.  Η  υλοποίηση  των 
διευθετήσεων  έχει  τελική  καταληκτική  ημερομηνία.  Το  τελικό  έγγραφο  και  η  τελική  καταληκτική 
ημερομηνία καθώς και οι υπάλληλοι της ΕΕΑΕ αποθηκεύονται. 

Μετά  την  παρέλευση  των  νέων  προθεσμιών,  του  ανωτέρου  τελικού  εγγράφου,  το  σύστημα  βγάζει 
αυτόματα «alert» για κάθε οργανισ μό και να παρουσιάζει αυτόματα τους οργανισμούς (σε κατάλογο) για 
τους οποίους έχει εκπνεύσει η τελική καταληκτική ημερομηνία. 

7  Διαχείρισ η άλλων αιτημ άτων 

Οποιοδήποτε  καταγγελία  ή  αίτημα  πελατών  /  οργανισμών  που  εμπίπτει  με  κανονιστικό  έλεγχο, 
δηλαδή  αίτημα  γνωστοποίησης  &  έγκρισης  πρακτικών,  αλλά  σχετίζεται  με  συγκεκριμένο  οργανισμό, 
διαχειρίζεται από τη βάση δεδομένων και το πρωτόκολλο. Στη βάσ η δεδομένων  αποθηκεύονται όλα τα 
εισερχόμενα  και  εξερχόμενα  έγγραφα  και  οι  υπάλληλοι  του  ΤΑΕ  που  αναλαμβάνουν  την  υπόθεση.  Τα 
αιτήματα  αυτά  συνδέονται  με  τον  οργανισμό  και  αναλόγως  με  τις  πρακτικές,  εξοπλισμό, 
προσωπικό. 

8.   Εφαρμογές 

8.1 Εικόνα οργανισμών 

Θα  πρέπει  τα  στοιχεία  του  οργανισμού  και  των  δεδομένων  που  συνδέονται  με  αυτόν  να  είναι 
προσβάσ ιμα συγκεντρωτικά από μια φ όρμα, με δυνατότητα φ ιλτραρίσματος ανά οργανική μονάδα. Από 
τη  βασική  φόρμα  θα  πρέπει  να  επιλέγονται  οι  λεπτομέρειες  των  πρακτικών,  του  εξοπλισμού,  του 
προσωπικού,  των  υποβαλλόμενων  πληροφοριών  και  δικαιολογητικών,  των  εισερχόμενων  και  των 
εξερχόμενων εγγράφων,  των επιθεωρήσεων και των κυρώσ εων. Κάθε εγγραφή θα πρέπει να μπορεί να 
οδηγεί στις σχετιζόμενες με αυτή εγγραφές.  

Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε excel format. 

Για παράδειγμα, επιλέγοντας ένα αντικείμενο από τον εξοπλισ μό μιας οργανικής μονάδας, θα πρέπει να 
μπορεί να δει κανείς τα έγγραφ α στα οποία αναφ έρεται το συγκεκριμένο αντικείμενο. 

8.2 Εικόνα αιτημ άτω ν 

Θα  πρέπει  τα  αιτήματα  να  παρουσιάζονται  μαζί  με  τα  στοιχεία  του  οργανισμού  και  της  οργανικής 
μονάδας, σε μορφ ή πίνακα. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε excel format. 

Από τον πίνακα θα πρέπει να υπάρχει πρόσβασ η στα συνημμένα αρχεία, για κάθε εγγραφή. 

Θα  πρέπει  να  υπάρχει  δυνατότητα  φιλτραρίσματος  και  κατάταξης  για  κάθε  πεδίο  του  πίνακα,  και  για 
μεμονωμένες τιμές, και για εύρος τιμών. 

8.3 Εικόνα επιθεωρ ήσεων 
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Θα πρέπει να παρουσιάζονται σ ε μορφή πίνακα οι επιθεωρήσεις, με τα στοιχεία του οργανισμού και της 
οργανικής  μονάδας,  καθώς  και  με  την  πληροφορία  ύπαρξης  όρων  σε  εκκρεμότητα.  Για  κάθε 
εγγραφή  θα  πρέπει  να  δίνεται  η  δυνατότητα  προβολής  των  όρων  που  προέκυψαν  μετά  την 
επιθεώρηση.  

Θα  πρέπει  να  δίνονται  συγκεντρωτικά  στατιστικά  στοιχεία  για  τον  αριθμό  των  επιθεωρήσεων  ανά 
πρακτική,  ανά  περιοχή,  για  ορισμένο  χρονικό  διάστημα,  και  να  δίνεται  η  δυνατότητα  σχεδιασμού 
τέτοιων προκαθορισμένων ερωτημάτων.  

Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε excel format. 

8.4 Εικόνα εξοπλισμο ύ 

Θα  πρέπει  να  παρουσιάζεται  σ υγκεντρωτικός  κατάλογ ος  του  εξοπλισ μού  με  μορφή  πίνακα,  με 
δυνατότητα φιλτραρίσματος των δεδομένων. 

Θα  πρέπει  να  δίνονται  συγκεντρωτικά  στατιστικά  στοιχεία  για  τον  αριθμό/ποσότητα  των  πηγών 

ακτινοβολίας  (πχ συστήματα παραγωγής ακτινοβολιών, ραδιενεργές πηγές, ραδιενεργά απόβλητα, κλπ) 

και του λοιπού εξοπλισμού (πχ μετρητικά συστήματα, οχήματα, κλπ) ανά είδος  και  ανά  γεωγραφική 

περιοχή,  και  να  δίνεται  η  δυνατότητα  σ χεδιασμού  τέτοιων προκαθορισμένων ερωτημάτων. 

Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε excel format. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΤΕΥ∆  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

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

Α:  Ονομασία,  διεύθυνση  και  στοιχεία  επικοινωνίας  της  αναθέτουσας  αρχής  (αα)/  αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
‐ Ονομασία: [ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ] 
‐ Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99220985] 
‐ Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Πατρ. Γρηγορίου Ε΄& Νεαπόλεως,  
                                                                                          Τ.Θ.60092, Αγ. Παρασκευή Αττικής] 
‐ Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΜΑΡΙΑ ΖΑΠΠΑ] 
‐ Τηλέφωνο: [210 6506806] 
‐ Ηλ. ταχυδρομείο: [maria.zappa@eeae.gr] 
‐ Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.eeae.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
‐  Τίτλος  ή  σύντομη  περιγραφή  της  δημόσιας  σύμβασης  (συμπεριλαμβανομένου  του  σχετικού  CPV): 
[Προμήθεια εξοπλισμού: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού ‐ CPV: 72262000‐9 
‐ Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [] 
‐ Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ] 
‐ Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧI] 
‐ Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή:  [Λ.001/271/12773/08‐
10‐2020] 

 

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία:  [   ] 

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

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση:  [……] 

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

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες:  Απάντηση: 

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

 

Μόνο  σε  περίπτωση  προμήθειας  κατ᾽  
αποκλειστικότητα,  του  άρθρου  20:  ο 
οικονομικός  φορέας  είναι  προστατευόμενο 
εργαστήριο,  «κοινωνική  επιχείρηση»iv  ή 
προβλέπει  την  εκτέλεση  συμβάσεων  στο 
πλαίσιο  προγραμμάτων  προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων  με  αναπηρία  ή  μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον  απαιτείται,  προσδιορίστε  σε  ποια 
κατηγορία  ή  κατηγορίες  εργαζομένων  με 
αναπηρία  ή  μειονεκτούντων  εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

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

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τμήματα  της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται,  στην  ενότητα  Γ  του  παρόντος 
μέρους,  συμπληρώστε  το  μέρος  V  κατά 
περίπτωση,  και  σε  κάθε  περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α)  Αναφέρετε  την  ονομασία  του  καταλόγου ή 
του  πιστοποιητικού  και  τον  σχετικό  αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β)  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας 
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πιστοποίηση  διατίθεται  ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα  οποία 
βασίζεται  η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  και, 
κατά  περίπτωση,  την  κατάταξη  στον  επίσημο 
κατάλογοv: 
δ)  Η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  καλύπτει  όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις 
πληροφορίες  που  λείπουν  στο  μέρος  IV, 
ενότητες Α,  Β,  Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον  αυτό  απαιτείται  στη  σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει  βεβαίωση  πληρωμής  εισφορών 
κοινωνικής  ασφάλισης  και  φόρων  ή  να 
παράσχει  πληροφορίες  που  θα  δίνουν  τη 
δυνατότητα  στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον 
αναθέτοντα  φορέα  να  τη  λάβει  απευθείας 
μέσω  πρόσβασης  σε  εθνική  βάση  δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

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

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

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

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

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

Τμήματα  Απάντηση: 

Κατά  περίπτωση,  αναφορά  του  τμήματος    ή 
των  τμημάτων  για  τα  οποία  ο  οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:  Απάντηση: 

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

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα  [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση:  [……] 

Τηλέφωνο:  [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο:  [……] 

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

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

Στήριξη:  Απάντηση: 

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

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 
Α και Β  του παρόντος μέρους και σύμφωνα με  το μέρος  ΙΙΙ,  για κάθε ένα από  τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε  ανήκουν  απευθείας  στην  επιχείρηση  του  οικονομικού  φορέα  είτε  όχι,  ιδίως  οι  υπεύθυνοι  για  τον 
έλεγχο  της  ποιότητας  και,  όταν  πρόκειται  για  δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  οι 
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε  να  συμπεριλάβετε  τις  πληροφορίες  που  απαιτούνται  σύμφωνα  με  τα  μέρη  IV  και V  για 
κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

20PROC007448074 2020-10-08



58 

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

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

Υπεργολαβική ανάθεση :  Απάντηση: 

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

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

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

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε  τρίτους  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  τμήμα  της  σύμβασης  που  υπερβαίνει  το  ποσοστό  του  30%  της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

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

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix∙ 

 δωροδοκίαx,xi∙ 

 απάτηxii∙ 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii∙ 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv∙ 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:  Απάντηση: 

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

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

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

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο‐(‐α): [   ],  
λόγος(‐οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(‐ά) σημείο(‐α) [   ] 
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται 
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο  [] Ναι [] Όχι  
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οικονομικός  φορέας  έχει  λάβει  μέτρα  που  να 
αποδεικνύουν  την  αξιοπιστία  του  παρά  την 
ύπαρξη  σχετικού  λόγου  αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

Εάν  ναι,  περιγράψτε  τα  μέτρα  που 
λήφθηκανxxi: 

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

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι  

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

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

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

 

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

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

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή 
αφερεγγυότητα,  σύγκρουση  συμφερόντων  ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

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

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

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

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

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

 
Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  

20PROC007448074 2020-10-08



63 

 

[..........……] 

Έχει συνάψει  ο  οικονομικός  φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, 
λόγω  της  συμμετοχής  του  στη  διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία  της  διαδικασίας  σύναψης  της 
σύμβασηςxxx; 
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη  πλημμέλειαxxxi  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;  
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α)  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της 
απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την 

[] Ναι [] Όχι 
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πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ)  ήταν  σε  θέση  να  υποβάλλει  χωρίς 
καθυστέρηση  τα  δικαιολογητικά  που 
απαιτούνται  από  την  αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ)  δεν  έχει  επιχειρήσει  να  επηρεάσει  με 
αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης 
αποφάσεων  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  του 
αναθέτοντα  φορέα,  να  αποκτήσει 
εμπιστευτικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να 
του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη 
διαδικασία  ανάθεσης  ή  να  παράσχει  εξ 
αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που 
ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση  μετοχών  εταιρειών  που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής  της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής  (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a 
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση  όλων  των  απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί  όλα  τα  απαιτούμενα  κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

Α: Καταλληλότητα 

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

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

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας  μέλος  συγκεκριμένου  οργανισμού  για  να 
έχει  τη  δυνατότητα  να  παράσχει  τις  σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική  τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  Απάντηση: 

1α)  Ο  («γενικός»)  ετήσιος  κύκλος  εργασιών 
του  οικονομικού  φορέα  για  τον  αριθμό 
οικονομικών  ετών  που  απαιτούνται  στη 
σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα 
έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β)  Ο  μέσος  ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην 
πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης 
είναι ο εξής xxxiv: 
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

2α)  Ο  ετήσιος  («ειδικός»)  κύκλος  εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον  επιχειρηματικό 
τομέα  που  καλύπτεται  από  τη  σύμβαση  και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β)  Ο  μέσος  ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του 
οικονομικού  φορέα  στον  τομέα  και  για  τον 
αριθμό  ετών  που  απαιτούνται  στη  σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

[…................................…] 

4)Όσον  αφορά  τις  χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxvi  που  ορίζονται  στη  σχετική 
διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι  οι  πραγματικές  τιμές  των  απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 

(προσδιορισμός  της  απαιτούμενης  αναλογίας‐
αναλογία  μεταξύ  x  και  yxxxvii  ‐και  η  αντίστοιχη 
αξία) 
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Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

5)  Το  ασφαλισμένο  ποσό  στην  ασφαλιστική 
κάλυψη  επαγγελματικών  κινδύνων  του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν  οι  εν  λόγω  πληροφορίες  διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

6)  Όσον  αφορά  τις  λοιπές  οικονομικές  ή 
χρηματοοικονομικές  απαιτήσεις,  οι  οποίες 
(ενδέχεται  να)  έχουν  προσδιοριστεί  στη 
σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι: 
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  που  ενδέχεται  να 
έχει  προσδιοριστεί  στη  σχετική  προκήρυξη  ή 
στα  έγγραφα  της  σύμβασης  διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας 
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 
ο  οικονομικός  φορέας  έχει  εκτελέσει  τα 
ακόλουθα  έργα  του  είδους  που  έχει 
προσδιοριστεί: 
 
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την 
καλή    εκτέλεση  και  ολοκλήρωση  των 
σημαντικότερων  εργασιών  διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός  ετών  (η  περίοδος  αυτή 
προσδιορίζεται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας 
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των 
εγγράφων): 
 [……][……][……] 

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

Αριθμός  ετών  (η  περίοδος  αυτή 
προσδιορίζεται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη):  
[…...........] 
Περιγραφή  ποσά  ημερομηνίες  παραλήπτες

       
 

2)  Ο  οικονομικός  φορέας  μπορεί  να 
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό 
προσωπικό  ή  τις  ακόλουθες  τεχνικές 
υπηρεσίεςxli,  ιδίως  τους  υπεύθυνους  για  τον 
έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 
ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να 
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό 
προσωπικό  ή  τις  ακόλουθες  τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3)  Ο  οικονομικός  φορέας  χρησιμοποιεί  τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα  μέτρα  για  την  διασφάλιση  της 
ποιότητας  και  τα  μέσα  μελέτης  και  έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να 
εφαρμόσει  τα  ακόλουθα  συστήματα 
διαχείρισης  της  αλυσίδας  εφοδιασμού  και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή,  κατ’  εξαίρεση,  για προϊόντα 
ή υπηρεσίες που πρέπει  να ανταποκρίνονται 
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σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο  οικονομικός  φορέας  θα  επιτρέπει  τη 
διενέργεια  ελέγχωνxlii  όσον  αφορά  το 
παραγωγικό  δυναμικό  ή  τις  τεχνικές 
ικανότητες  του  οικονομικού  φορέα  και, 
εφόσον  κρίνεται  αναγκαίο,  όσον  αφορά  τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 
καθώς  και  τα  μέτρα  που  λαμβάνει  για  τον 
έλεγχο της ποιότητας; 

 
[] Ναι [] Όχι 

6)  Οι  ακόλουθοι  τίτλοι  σπουδών  και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α)  τον  ίδιο  τον  πάροχο  υπηρεσιών  ή  τον 
εργολάβο, 
και/ή  (ανάλογα  με  τις  απαιτήσεις  που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 
ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να 
εφαρμόζει  τα  ακόλουθα  μέτρα 
περιβαλλοντικής  διαχείρισης  κατά  την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8)  Το  μέσο  ετήσιο  εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό  του  οικονομικού  φορέα  και  ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος,  μέσο  ετήσιο  εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και  τεχνικό  εξοπλισμό  για  την  εκτέλεση  της 
σύμβασης: 

[……] 

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

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο  οικονομικός  φορέας  θα  παράσχει  τα 
απαιτούμενα  δείγματα,  περιγραφές  ή 
φωτογραφίες  των  προϊόντων  που  θα 
προμηθεύσει,  τα  οποία  δεν  χρειάζεται  να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας∙ 
Κατά  περίπτωση,  ο  οικονομικός  φορέας 
δηλώνει  περαιτέρω  ότι  θα  προσκομίσει  τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
τα  απαιτούμενα  πιστοποιητικά  που  έχουν 
εκδοθεί  από  επίσημα  ινστιτούτα  ελέγχου 
ποιότητας  ή  υπηρεσίες  αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων,  με  τα  οποία  βεβαιώνεται  η 
καταλληλότητα  των  προϊόντων, 
επαληθευόμενη  με  παραπομπές  στις  τεχνικές 
προδιαγραφές  ή  σε  πρότυπα,  και  τα  οποία 
ορίζονται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι,  εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να 
προσκομιστούν: 
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

Συστήματα  διασφάλισης  ποιότητας  και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

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

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

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  που 
βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας 
συμμορφώνεται  με  τα  απαιτούμενα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να 
προσκομιστούν  όσον  αφορά  τα  συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας 
 
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού  Απάντηση: 

Πληροί  τα  αντικειμενικά  και  χωρίς  διακρίσεις 
κριτήρια  ή  κανόνες  που  πρόκειται  να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον  ζητούνται  ορισμένα  πιστοποιητικά  ή 
λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων, 
αναφέρετε  για  καθένα  από  αυτά  αν  ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει  τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  στοιχείων 
διατίθενται  ηλεκτρονικάxliv,  αναφέρετε  για  το 
καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας 
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των 
εγγράφων): [……][……][……]xlvi 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς  

                                                                     

                                                                         ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Στοιχεία Προσφέροντος         
Ημερομηνία: …………                                                                                             
Επωνυμία: ………… 
Διεύθυνση: ………… 
Τηλέφωνο: …………  
 
Email: ………… 
 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ‐ ΕΕΑΕ  
ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ 
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ  
Κωδικός Έργου: 001‐06 
 
Για  την  Προκήρυξη  Συνοπτικού  Διαγωνισμού  με  αντικείμενο  την  «Προμήθεια  πληροφοριακού 
συστήματος  και  συνδεόμενης  βάσης  δεδομένων»  για  την  ενίσχυση  του  Τμήματος  Αδειών  και 
Ελέγχων (ΤΑΕ) της ΕΕΑΕ. 
 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΤΥΠΟΣ/ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

   

 

 

 

 

 

 

Ο προσφέρων 
 
 

 
(Υπογραφή & σφραγίδα προμηθευτή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στοιχεία Προσφέροντος         
Ημερομηνία: …………                                                                                             
Επωνυμία: ………… 
Διεύθυνση: ………… 
Τηλέφωνο: …………  
Email: ………… 
 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ‐ ΕΕΑΕ  
ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ 
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ  
Κωδικός Έργου: 001‐06 

 

Για  την  Προκήρυξη  Συνοπτικού  Διαγωνισμού  με  αντικείμενο  την  «Προμήθεια  πληροφοριακού 
συστήματος  και  συνδεόμενης  βάσης  δεδομένων»  για  την  ενίσχυση  του  Τμήματος  Αδειών  και 
Ελέγχων (ΤΑΕ) της ΕΕΑΕ. 
 

Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς και πρέπει να συνοδεύεται από τον ακόλουθο πίνακα 
της Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Προσφέροντα: 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΥΠΟΣ/ 
ΧΑΡΑΚΤΗ 
ΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ[€]  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

       

                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ   

 

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες προσμετρούμενων από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.   
 
 

Ο προσφέρων 
 
 

 
(Υπογραφή & σφραγίδα προμηθευτή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυητικών επιστολών  

 

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

ΕΚΔΟΤΗΣ………………………………………. Ημερομηνία έκδοσης …………………………………………………………… 

 

Προς: ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

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

Ημερομηνία λήξης ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής…………………….   

Με   την   παρούσα   εγγυόμαστε,   ανέκκλητα   και   ανεπιφύλακτα   παραιτούμενοι   του  
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ   
{Σε περίπτωση μεμονωμένου φορέα : του/ης  …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ……}   
Α.Φ.Μ. …………………..   

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των φορέων  
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..   
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και   εις   ολόκληρο  
υπόχρεων   μεταξύ   τους   εκ   της   ιδιότητάς   τους   ως   μελών   της   Ένωσης   ή  
Κοινοπραξίας},  Α.Φ.Μ. …………………..   

και   μέχρι   του   ποσού   των   ευρώ.........................,   για   την   καλή   εκτέλεση   της   σύμβασης  
………..….(συμπληρώνετε   το   αντικείμενο   και   τον   αριθμό   της   σύμβασης),  που   αφορά   στο  
διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με   αντικείμενο  
(συμπληρώνετε   τον   τίτλο   του   έργου)  …….………..……   συνολικής   αξίας   (συμπληρώνετε   το   συνολικό  
συμβατικό  τίμημα)  ………........,  σύμφωνα  με  τη  με  αριθμό................... προκήρυξή σας.   

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και υποχρεούμαστε να σας το  
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.   

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο  
τέλος χαρτοσήμου.   

Υποχρεούμαστε   να   προβούμε   στην   παράταση   της   ισχύος   της   εγγύησης   ύστερα   από  
έγγραφο σας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.   

Η παρούσα ισχύει μέχρις …………………………………….    

 

 

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)   
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 

ΕΚΔΟΤΗΣ………………………………………. Ημερομηνία έκδοσης …………………………………………………………… 

 

Προς: ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

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

Ημερομηνία λήξης ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής…………………….   

Με   την   παρούσα   εγγυόμαστε,   ανέκκλητα   και   ανεπιφύλακτα   παραιτούμενοι   του  
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ   
{Σε περίπτωση μεμονωμένου φορέα : του/ης  …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ……}  
Α.Φ.Μ. …………………..   

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των φορέων  
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..   
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και   εις   ολόκληρο  
υπόχρεων   μεταξύ   τους   εκ   της   ιδιότητάς   τους   ως   μελών   της   Ένωσης   ή  
Κοινοπραξίας}, Α.Φ.Μ. …………………..  
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................, για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων  
που ανακύπτουν ή ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή αγαθών, με  
αριθμό...................   που   αφορά   στο   διαγωνισμό   της   (συμπληρώνετε   την   ημερομηνία  
διενέργειας του διαγωνισμού) …………., με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)  
…….………..……, συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα) ………........,  
σύμφωνα με τη με αριθμό................... προκήρυξή σας.   

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και υποχρεούμαστε να σας το  
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.   

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο  
τέλος χαρτοσήμου.   

Υποχρεούμαστε   να   προβούμε   στην   παράταση   της   ισχύος   της   εγγύησης   ύστερα   από  
έγγραφο σας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.   

Η παρούσα ισχύει μέχρις …………………………………….  

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Σχέδιο Σύμβασης  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 

 «Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος και συνδεόμενης βάσης» 

ΑΞΙΑΣ : #...............# ΕΥΡΩ 

πλέον ΦΠΑ 24% 

Στην Αγία Παρασκευή Αττικής σήμερα, την ………………….., ημέρα ……….. μεταξύ των εξής συμβαλλομένων: 

 της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, καλούμενης στο εξής ΕΕΑΕ, νόμιμα 

εκπροσωπούμενης από τον Πρόεδρο του ΔΣ ………………………. και 

 της εταιρείας «……………………………………….» που εδρεύει στην ……………………………………………………… – 

με ΑΦΜ………………… – νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον κ……………………, με ΑΦΜ………………… , 

καλούμενης στο εξής «ανάδοχος», 

αφού έλαβαν υπόψη τα ακόλουθα: 

1. την αναγκαιότητα της ΕΕΑΕ για την Προμήθεια Λογισμικού Βάσης Δεδομένων 

2. την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού με αριθμό Δ.β./271/………./…………………… 

3. την από ………. προσφορά του αναδόχου 

4. την με αριθμό ..…… απόφαση ανάθεσης της ΕΕΑΕ 

Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Παροχή Υπηρεσίας 
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Η,  σύμφωνα  με  τον  τρόπο,  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  που  περιλαμβάνει  η  σύμβαση  αυτή, 

υλοποίηση από τον ανάδοχο του αντικειμένου της σύμβασης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 αυτής. 

Διοικητική εντολή 

Οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται  γραπτώς από την ΕΕΑΕ στον ανάδοχο σχετικά με  την υλοποίηση 

της σύμβασης.   

Έγγραφο 

Κάθε  χειρόγραφη,  δακτυλογραφημένη  ή  έντυπη  ειδοποίηση,  εντολή  ή  οδηγία  ή  πιστοποιητικό  που 

εκδίδεται βάσει της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλεομοιοτυπιών/e‐mails. 

Ημέρα 

Η ημερολογιακή ημέρα.   

Προσφορά 

Η Τεχνική και Οικονομική προσφορά του αναδόχου, που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί με αυτή 

ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο. 

Σύμβαση 

Η παρούσα σύμβαση μεταξύ ΕΕΑΕ και αναδόχου.  

Παραδοτέα 

Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τον ανάδοχο προς την ΕΕΑΕ σε εφαρμογή της σύμβασης. 

Τεκμηρίωση 

Οποιοδήποτε υλικό, σε έντυπη ή /  και ηλεκτρονική μορφή, που αφορά την εκπόνηση του αντικειμένου 

της σύμβασης, και κάθε άλλο χειρόγραφο υλικό που συνοδεύει τα παραδοτέα. 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  η  ανάθεση  προμήθειας  Πληροφοριακού  συστήματος  και 

συνδεόμενης  βάσης  δεδομένων  (CPV:  72262000‐9)  συμπεριλαμβανομαίνου  της  παρεχόμενης 

υποστήριξης  και  συντήρησης,  μετά  την  παράδοση,  εγκατάσταση  και  πλήρη  έναρξη  λειτουργίας  του 

πληροφοριακού συστήματος και της συνδεόμενης βάσης δεδομένων. 

 

Η  ανωτέρω  ανάθεση  πραγματοποιήθηκε  σύμφωνα  με  τις  ειδικότερες  τεχνικές  προδιαγραφές  της 

διακήρυξης  του  συναπτικού  διαγωνισμού  με  αρ.  πρωτ.  ................................  και  της  από  .......……….. 

προσφοράς του αναδόχου. 
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3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Τα έγγραφα της σύμβασης περιλαμβάνουν με σειρά ιεραρχίας α) το παρόν κείμενο, β) τις διευκρινίσεις 

του αναδόχου επί της προσφοράς του (εφόσον έχουν ζητηθεί από την ΕΕΑΕ και έχουν παρασχεθεί), γ) την 

προσφορά του αναδόχου, δ) τη διακήρυξη του διαγωνισμού. 

4. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η  έγγραφη  επικοινωνία  μεταξύ  της  ΕΕΑΕ  και  του  αναδόχου  (έγγραφα,  διοικητικές  εντολές) 

πραγματοποιείται ταχυδρομικά ή τηλεμοιοτυπικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και  ιδιοχείρως, 

ως ακολούθως: 

Για την ΕΕΑΕ: Πατρ. Γρηγορίου & Νεαπόλεως, ΤΚ 153 10, Αγία Παρασκευή, Αθήνα, info@eeae.gr, τηλ.: 210 

6506806, φαξ: 210 6506762. 

Για τον ανάδοχο: «_____________________», Ταχ. Δ/νση…, ΤΚ: … Πόλη …, mail …, τηλ …, φαξ ….  

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του 

εγγράφου από την αρμόδια υπηρεσία και την λήψη αριθμού πρωτοκόλλου.   

5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο ανάδοχος εγγυάται προς την ΕΕΑΕ ότι  το αντικείμενο της σύμβασης θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους 

όρους  και  προϋποθέσεις  της  σύμβασης  και  ότι  όλες  οι  υπηρεσίες  θα  πληρούν  όλες  τις  ιδιότητες  και 

χαρακτηριστικά  που  προβλέπονται  στη  σύμβαση  και  ότι  θα  ανταποκρίνονται  στις  προδιαγραφές, 

λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην παρούσα.   

Ο  ανάδοχος  φέρει  εις  ακέραιο  την  ευθύνη  για  την  ακρίβεια  και  την  αλήθεια  των  αποτελεσμάτων  των 

μετρήσεων  

Για  την  πιστή  εφαρμογή  των  ανωτέρω,  καθώς  και  για  την  περίπτωση  αποζημίωσης  της  ΕΕΑΕ  εξαιτίας 

φθοράς ή ζημιάς που τυχόν προκληθούν σε περιουσιακά της στοιχεία από τον ανάδοχο ή το προσωπικό 

του,  ο  ανάδοχος  κατέθεσε  την  με  αρ.  _____________________  εγγυητική  επιστολή,  του  /  της 

__________________________________________  για  το  ποσό  των  Ευρώ 

_________________________________________________  (€  #_________#),  (σύμφωνα  με  το  εδάφιο  β 

της παρ 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016). 

6. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η  συνολική  αμοιβή  του  αναδόχου  σύμφωνα  με  την  από  _____________  οικονομική  του  προσφορά 

ανέρχεται  στο  ποσό  των …………......  ΕΥΡΩ.  Όλες  οι  νόμιμες  κρατήσεις  υπολογίζονται  επί  του  καθαρού 

ποσού, χωρίς ΦΠΑ, και βαρύνουν τον ανάδοχο.   
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Όλες οι πληρωμές γίνονται σε ευρώ, με τραπεζική κατάθεση υπέρ του αναδόχου, με την προσκόμιση των 

απαραίτητων δικαιολογητικών και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία. 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται: 

‐  4% στην καθαρή αξία του τιμολογίου  

‐  0,07% στην καθαρή αξία του τιμολογίου υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  

       ‐  0,06% στην καθαρή αξία του τιμολογίου υπέρ Α.Ε.Π.Π. 

       ‐ 0,02% στην καθαρή αξία του τιμολογίου υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί  της καθαρής   

αξίας εκτός ΦΠΑ, το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα 

και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε  ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου % και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.  

Για την εξόφληση απαιτείται η κατάθεση των ακόλουθων εγγράφων: 

1. Πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  για  την  καλή  εκτέλεση  των 

εργασιών,  επιτυχή και πιστή εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων από πλευράς του 

αναδόχου.  

2. Τιμολόγιο του αναδόχου «επί πιστώσει», με τη συνολική αξία αριθμητικά και ολογράφως. 

3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 

7.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η  διάρκεια  υλοποίησης  της  σύμβασης  ορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα  σαράντα  οκτώ  (48)  μηνών  ήτοι 

τέσσερα  (4)  χρόνια  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της  και  πιο  συγκεκριμένα:  α) σε δώδεκα  (12) 

μήνες ήτοι ένα (1) έτος για την παράδοση, εγκατάσταση και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος 

και της συνδεόμενης βάσης δεδομένων από την ημερομηνία υπογραφής της και β) επιπλέον σε τριάντα 

έξι (36) μήνες ήτοι τρία (3) χρόνια για την παρεχόμενη υποστήριξη και συντήρηση, μετά την παράδοση, 

εγκατάσταση και πλήρη έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος και της συνδεόμενης βάσης 

δεδομένων, ήτοι από __________ έως ________,.  

Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής, που έχει συσταθεί για το 

σκοπό αυτό με απόφαση του Προέδρου της ΕΕΑΕ. Η Επιτροπή παρακολουθεί και βεβαιώνει την πορεία 

εκτέλεσης  του  αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εφόσον  διαπιστώσει  ουσιώδεις  αποκλίσεις  από  τους 

συμβατικούς όρους ή τις προδιαγραφές, δικαιούται να εφαρμόσει τα αναφερόμενα στο άρθρο 219  του 

Ν.4412/2016. 
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8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο  ανάδοχος  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  διασφαλίσει  από  κάθε  τεχνική  άποψη  την  ποιότητα  των 

παρεχόμενων  στην  ΕΕΑΕ  υπηρεσιών.  Πρέπει  να  εξασφαλίσει  όλες  τις  προϋποθέσεις  για  την 

καταλληλότητα  των  διαδικασιών που  θα  εκτελέσει  και  ειδικότερα  για  ό,τι  αφορά στην  κατανόηση  των 

αναγκών και απαιτήσεων, την αντίληψη του αντικειμένου και των ιδιαιτέρων προβλημάτων, καθώς και τη 

μεθοδολογία, δομή, έλεγχο και προγραμματισμό εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης. 

Ειδικότερα, ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α)  Να  τηρεί  τους  ισχύοντες  νόμους,  διατάγματα,  υπουργικές  αποφάσεις  και  τις  συναφείς  εν  γένει 

αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις: 

 σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που αναλαμβάνει 

 περί  της  υγείας  και  ασφάλειας  όλου  του  απασχολούμενου  προσωπικού  που  θα  εργαστεί  στο 

ανατιθέμενο έργο μετρήσεων 

 που διέπουν τις σχέσεις του με το προσωπικό του, δηλαδή να συμμορφώνεται πλήρως με την 

εργατική  νομοθεσία  και  τις  διατάξεις  περί  αμοιβών,  ωραρίου  εργασίας,  κοινωνικών  παροχών 

αποζημιώσεων εισφορών κλπ, όντας πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι των Ελληνικών 

Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτούς.   

Όλο  το  προσωπικό  του  αναδόχου  πρέπει  να  είναι  ασφαλισμένο  στους  αρμόδιους  φορείς  Κοινωνικής 

Ασφάλισης  κύριας  και  επικουρικής,  διαφορετικά  η  ΕΕΑΕ  δε  θα  επιτρέψει  σε  κανένα  εργαζόμενο  να 

εργαστεί χωρίς την ασφάλιση αυτή.  

β) Να συμμορφώνεται με τα ισχύοντα μέτρα Ασφάλειας‐Υγιεινής, Πυρασφάλειας κλπ.   

γ) Να γνωστοποιεί στο απασχολούμενο προσωπικό του ότι α) ουδεμία εξάρτηση και εργασιακή ή νόμιμη 

σχέση έχει με την ΕΕΑΕ, β) φέρει όλες τις εκ του νόμου και της συμβάσεως αστικές και ποινικές ευθύνες 

και υποχρεώσεις. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται  να αντικαθιστά αμέσως  και  χωρίς αντιρρήσεις  κάθε μέλος  του προσωπικού 

του το οποίο θα κριθεί από την ΕΕΑΕ ως ακατάλληλο (για ανάρμοστη συμπεριφορά ή για οποιονδήποτε 

λόγο) μόλις ειδοποιηθεί σχετικά εγγράφως.   

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε φθορές ή ζημιές προξένησε ο  ίδιος ή το 

προσωπικό του κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για 

κάθε  ζημιά ή βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ατύχημα σε υπαλλήλους που απασχολεί, ως εκ 

τούτου  είναι  υποχρεωμένος  για  την  ασφαλιστική  κάλυψη  των  παραπάνω  ζημιών,  καθώς  και  για  την 
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περίπτωση κλοπής, με τους όρους και τις προβλέψεις ειδικής ασφαλιστικής κάλυψης, που θα συνάψει 

με ασφαλιστική εταιρεία. 

9.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Με απόφαση του Προέδρου της ΕΕΑΕ μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σε 

περίπτωση που παράσχει τις υπηρεσίες του από δική του υπαιτιότητα μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και εφόσον έχει αιτηθεί και του χορηγηθεί παράταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

218 του Ν.4412/2016. 

Η ποινική ρήτρα αφορά κάθε κατά περίπτωση παράβαση. Σε περίπτωση επανάληψης για δεύτερη φορά, 

αυτή  διπλασιάζεται  ή  μπορεί  για  τρίτη  φορά  να  τριπλασιαστεί,  μη  αποκλειόμενης  μετά  την  τρίτη 

επανάληψη και της κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου.  

Ο κατά τα παραπάνω ακατάλληλος τρόπος ή πλημμελής εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του 

ανάδοχου προσδιορίζεται με απόφαση του Προέδρου μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 

της ΕΕΑΕ,  κατά την κοινή αντίληψη και πείρα,  χωρίς ο ανάδοχος να έχει οποιοδήποτε δικαίωμα εκτός 

εκείνου της έκφρασης προς την Επιτροπή του Διαγωνισμού και της δικής του γνώμης, πληροφόρησης, 

επεξήγησης γραπτώς. 

Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου με την απόφαση επιβολής ποινικής ρήτρας, ο ανάδοχος μπορεί 

να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του Προέδρου της ΕΕΑΕ, μέσα σε 

ανατρεπτική  προθεσμία  τριάντα  (30)  ημερών,  από  την  ημερομηνία  που  έλαβε  γνώση  της  σχετικής 

απόφασης (άρθρο 205 του Ν.4412/2016). Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ, ύστερα 

από  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Ενστάσεων.  Η  εν  λόγω απόφαση δεν  επιδέχεται  προσβολή με άλλη 

οποιασδήποτε  φύσεως  διοικητική  προσφυγή.  Αν  γίνει  δεκτή  η  προσφυγή  εν  όλω  ή  εν  μέρει,  η 

επιβληθείσα  ποινή  εξαλείφεται  ή  προσαρμόζεται  ανάλογα  και  η  παρακρατηθείσα  ποινική  ρήτρα 

αποδίδεται  στον  ανάδοχο.  Η  απόρριψη  της  προσφυγής  καθιστά  ισχυρή  την  τελεσίδικα  επιβληθείσα 

ποινή. 

Σε  περίπτωση  ενδεχόμενης  παραίτησης  του  αναδόχου,  κατά  την  διάρκεια  της  συμβατικής  χρονικής 

περιόδου καταπίπτει η εγγύηση καλής εκτέλεσης  της σύμβασης. Η ΕΕΑΕ έχει δικαίωμα οποιασδήποτε 

νομικής  διεκδίκησης από θετικές  και  αποθετικές  ζημίες,  οι  οποίες  προκύψουν από  την αναφερόμενη 

συμπεριφορά του αναδόχου. 

10. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται με αιτιολογημένη απόφαση του 

Προέδρου της ΕΕΑΕ, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
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Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής και 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  λήξει  η  συνολική 

διάρκεια  της  σύμβασης,  χωρίς  να  υποβληθεί  εγκαίρως  αίτημα  παράτασης  ή,  αν  λήξει  η  παραταθείσα, 

κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο 

ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος  (άρθρο  217  του  Ν.4412/2016).  Ο  ανάδοχος  υποβάλλει  το  αίτημά  του 

εντός  15  το  πολύ  ημερών  αφότου  έλαβε  γνώση  γεγονότος  που  ενδέχεται  να  προκαλέσει  την 

καθυστέρηση. 

11. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ‐ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της ΕΕΑΕ για την καταβολή 

συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί 

νόμιμα στην  Ελλάδα. Ο ανάδοχος μπορεί  να αναθέτει  υπεργολαβικά  εργασίες  σε  τρίτο με  έγκριση  του 

Προέδρου της ΕΕΑΕ. 

12. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

μέτρο  που  η  αδυναμία  εκπλήρωσης  οφείλεται  σε  περιστατικά  ανωτέρας  βίας.  Ο  ανάδοχος  που 

επικαλείται  ανωτέρα  βία  υποχρεώνεται  μέσα  σε  είκοσι  (20)  ημέρες  από  τότε  που  συνέβησαν  τα 

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να αναφέρει εγγράφως αυτά στην ΕΕΑΕ και να προσκομίσει 

όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (άρθρο 204 του Ν.4412/2016). Η ΕΕΑΕ υποχρεούται με απόφαση 

του  Προέδρου  της  να  απαντήσει  εντός  δέκα  (10)  ημερών  από  λήψεως  του  σχετικού  αιτήματος  του 

αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

13. ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η  ΕΕΑΕ  δικαιούται  με  απόφαση  του  Προέδρου  της  να  καταγγείλει  τη  σύμβαση  όταν  συντρέχει  μία 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο ανάδοχος δεν υλοποιεί το έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση, παρά τις προς τούτο 

επανειλημμένες έγγραφες οχλήσεις της ΕΕΑΕ.  

β)  όταν ο ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση ή μέρος αυτής καθ’ υπέρβαση του άρθρου 10. 

γ)  όταν λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του αναδόχου ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως 

σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

δ)  όταν  διαπιστωθεί  οποτεδήποτε  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της  σύμβασης  ένας  υποχρεωτικός  ή 

δυνητικός λόγος αποκλεισμού. 
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Τα αποτελέσματα  της  καταγγελίας επέρχονται από  την περιέλευσή  της στον ανάδοχο.  Κατ’  εξαίρεση,  η 

ΕΕΑΕ με απόφαση του Προέδρου της δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις 

περιπτώσεις  καταγγελίας  είναι  αυτό  δυνατό,  να  τάξει  εύλογη  (κατ’  αυτήν)  προθεσμία  θεραπείας  της 

παραβάσεως,  οπότε  τα  αποτελέσματα  της  καταγγελίας  επέρχονται  αυτόματα  με  την  πάροδο  της 

ταχθείσας  προθεσμίας,  εκτός  εάν  η  ΕΕΑΕ  γνωστοποιήσει  εγγράφως  προς  τον  ανάδοχο  ότι  θεωρεί  την 

παράβαση θεραπευθείσα. 

Με την μετά από καταγγελία της ΕΕΑΕ λύση της σύμβασης με απόφαση του Προέδρου της, ο ανάδοχος 

υποχρεούται μετά από αίτηση της ΕΕΑΕ: 

α) Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που 

πηγάζει από τη σύμβαση, πλην εκείνων που  επιβάλλονται για την διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών 

και εγκαταστάσεων. 

β)  Να  παραδώσει,  σε  χρόνο  που  θα  προσδιορίσει  η  ΕΕΑΕ  όποια  εργασία  (ολοκληρωμένη  ή  μη)  έχει 

εκπονήσει  ή  έχει  στην  κατοχή  του,  καθώς  και  τα  πάσης  φύσεως  υποστηρικτικά  έγγραφα  και  μέσα 

(μαγνητικά ή μη).  

Το  συντομότερο  δυνατό  μετά  την  καταγγελία  της  σύμβασης,  η  ΕΕΑΕ  με  απόφαση  του  Προέδρου  της 

βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του αντικειμένου της σύμβασης καθώς και κάθε οφειλή 

έναντι του αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 

Η ΕΕΑΕ αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την σύμβαση προς τον 

ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων. 

Η ΕΕΑΕ με απόφαση του προέδρου της δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον ανάδοχο αποζημίωση 

για κάθε ζημία που υπέστη λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της σύμβασης. 

14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η  σύμβαση  διέπεται  από  το  ελληνικό  δίκαιο.  Σε  περίπτωση  διαφορών  που  ενδεχομένως  προκύψουν 

σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η ΕΕΑΕ και ο 

ανάδοχος  καταβάλλουν  κάθε  προσπάθεια  για  τη  φιλική  επίλυσή  τους,  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  της 

καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί 

σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.  

       α. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Χωρίς  την  προηγούμενη  γραπτή  συναίνεση  της  ΕΕΑΕ,  ο  ανάδοχος  δεν  αποκαλύπτει  εμπιστευτικές 

πληροφορίες  που  του  δόθηκαν  ή  που  ο  ίδιος  ανακάλυψε  κατά  την  υλοποίηση  της  σύμβασης,  ούτε 

κοινοποιεί  στοιχεία,  έγγραφα  και  πληροφορίες  των  οποίων  λαμβάνει  γνώση  σε  σχέση  με  τη  σύμβαση.  
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Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την 

ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η ΕΕΑΕ με 

απόφαση του προέδρου της δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση 

κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

Ο  ανάδοχος  δεν  δύναται  να  προβαίνει  σε  δημόσιες  δηλώσεις  σχετικά  με  τη  σύμβαση  χωρίς  την 

προηγούμενη  συναίνεση  της  ΕΕΑΕ,  ούτε  να  συμμετέχει  σε  δραστηριότητες  ασυμβίβαστες  με  τις 

υποχρεώσεις του απέναντι στην ΕΕΑΕ. Δεν δεσμεύει την ΕΕΑΕ με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη 

γραπτή της συναίνεση. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Διαγωνισμού και όλα τα εξουσιοδοτημένα από την 

ΕΕΑΕ πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να 

γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με  την ευκαιρία της εκτέλεσης 

της σύμβασης και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας της 

σύμβασης ή του ίδιου του αναδόχου. 

        β. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Η  υπογραφή  της  παρούσας  σύμβασης  συνεπάγεται  την  πλήρη  αποδοχή  των  όρων  που  περιέχει.  Η 

καθυστέρηση ή η παράλειψη άσκησης από συμβαλλόμενο μέρος οποιουδήποτε από τα δικαιώματα της 

παρούσας, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτησή του από αυτά. Η ακυρότητα μέρους της παρούσης δεν 

συνεπάγεται ακυρότητα ολόκληρης  της  σύμβασης.  Τα  υπογράφοντα  την παρούσα σύμβαση μέρη  κατά 

ρητή  δήλωσή  τους  έχουν  πλήρη  δικαιοπρακτική  ικανότητα  για  τις  εκατέρωθεν  δεσμεύσεις  που 

αναλαμβάνουν. 

Η παρούσα σύμβαση καταρτίστηκε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα. Το κάθε πρωτότυπο υπογράφτηκε 

από τους εκπροσώπους και των δύο συμβαλλομένων μερών. Από δύο (2) πρωτότυπα έλαβαν ο ανάδοχος 

και η ΕΕΑΕ αντίστοιχα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 Για την Αναθέτουσα Αρχή                                                                                             Για τον Ανάδοχο 
   Ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ 

 

 

 Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 

Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος,  δηλώνω  επισήμως  ότι  είμαισε  θέση,  κατόπιν  αιτήματος  και  χωρίς 
καθυστέρηση,  να  προσκομίσω  τα  πιστοποιητικά  και  τις  λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων  που 
αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν : 

α)  η  αναθέτουσα  αρχή  ή  ο  αναθέτων  φορέας  έχει  τη  δυνατότητα  να  λάβει  τα  σχετικά  δικαιολογητικά 
απευθείας  με  πρόσβαση  σε  εθνική  βάση  δεδομένων  σε  οποιοδήποτε  κράτος  μέλος  αυτή  διατίθεται 
δωρεάνxlviii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος  δίδω  επισήμως  τη  συγκατάθεσή  μου στ...  [προσδιορισμός  της  αναθέτουσας 
αρχής ή  του αναθέτοντα φορέα,  όπως  καθορίζεται  στο  μέρος  Ι,  ενότητα Α],  προκειμένου  να αποκτήσει 
πρόσβαση  σε  δικαιολογητικά  των  πληροφοριών  τις  οποίες  έχω  υποβάλλει  στ...  [να  προσδιοριστεί  το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο]  του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για  τους 
σκοπούς  τ...  [προσδιορισμός  της  διαδικασίας  προμήθειας:  (συνοπτική  περιγραφή,  παραπομπή  στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(‐ές): [……]    
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i  Σε  περίπτωση  που  η  αναθέτουσα  αρχή  /αναθέτων  φορέας  είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

iii  Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των  μεσαίων  επιχειρήσεων  (ΕΕ  L  124  της  20.5.2003,  σ.  36).  Οι  πληροφορίες  αυτές  απαιτούνται  μόνο  για 
στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή  επιχείρηση:  επιχείρηση  η  οποία  απασχολεί  λιγότερους  από  50  εργαζομένους  και  της  οποίας  ο  ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες  επιχειρήσεις:  επιχειρήσεις  που  δεν  είναι  ούτε  πολύ  μικρές  ούτε  μικρές  και  οι  οποίες  απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv  Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
ατόμων. 

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

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

vii   Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
τους  τίτλους  σπουδών  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην  περίπτωση  στ΄  του  Μέρους  ΙΙ  του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο  να  βασίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων  μόνο  εάν  οι  τελευταίοι  θα  εκτελέσουν  τις  εργασίες  ή  τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii  Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  73  παρ.  3  α,  εφόσον  προβλέπεται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  είναι 
δυνατή  η  κατ'  εξαίρεση  παρέκκλιση  από  τον  υποχρεωτικό  αποκλεισμό    για  επιτακτικούς  λόγους  δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix  Όπως 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). 

x  Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi  Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  Σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της  δωροδοκίας  στην  οποία  ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii  Κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  τη  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)   όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 
της  Σύµβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  οικονοµικών  συµφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  των 
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii  Όπως  ορίζονται  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης‐πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002  για  την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας  (ΕΕ L 164  της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης 
την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης‐πλαίσιο. 
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xiv  Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο 1  της  οδηγίας 2005/60/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου,  της 
26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη 
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  309  της 
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv  Όπως ορίζεται 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) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi  Η  εν  λόγω  υποχρέωση  αφορά  ιδίως:  α)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε)  και 
προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε  και  Ε.Ε),  τους  διαχειριστές,  β)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε),  τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 ) 

xvii  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx  Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με  τελεσίδικη απόφαση από  τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δε  μπορεί  να  κάνει  χρήση  αυτής  της  δυνατότητας  κατά  την  περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi  Λαμβανομένου  υπόψη  του  χαρακτήρα  των  εγκλημάτων  που  έχουν  διαπραχθεί  (μεμονωμένα,  κατ᾽  
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii  Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι  δυνατή η παρέκκλιση από  τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  λόγω αθέτησης υποχρεώσεων  καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας  του περιβάλλοντος ή/και    όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος,  ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά  των  φόρων  ή  των  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί,  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  σε  χρόνο  κατά  τον  οποίο  δεν  είχε  τη  δυνατότητα  να  λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv  Όπως  αναφέρονται  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  διαδικασίας  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στις  κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi  . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα  έγγραφα  της  σύμβασης  γίνεται  αναφορά  σε  συγκεκριμένη  διάταξη,  να  συμπληρωθεί  ανάλογα  το 
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix  Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
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xxx  Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi   Η  απόδοση  όρων  είναι  σύμφωνη  με  την  περιπτ.  στ  παρ.  4  του  άρθρου  73  που  διαφοροποιείται  από  τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv  Μόνον  εφόσον  επιτρέπεται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον  εφόσον  επιτρέπεται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii  Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 
υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  ζητούν  έως  τρία  έτη  και  να  επιτρέπουν  την  τεκμηρίωση  εμπειρίας  που 
υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl  Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli  Όσον  αφορά  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  τις  τεχνικές  υπηρεσίες  που  δεν  ανήκουν  άμεσα  στην  επιχείρηση  του 
οικονομικού  φορέα,  αλλά  στων  οποίων  τις  ικανότητες  στηρίζεται  ο  οικονομικός  φορέας,  όπως  καθορίζεται  στο 
μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii  Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii  Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv  Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii  Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να 
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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