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Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

        Αρ. Πρωτ: τ.τ. 1623  

  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

κατά το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 

με σκοπό την επιλογή αναδόχου για το Έργο: 

«Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων – Μητρώου Επιχειρήσεων Φυτικής – Ζωϊκής Παραγωγής και 

Μεταποίησης Προϊόντων Αγροδιατροφικού Τομέα της Π.Κ.Μ.» 

Εκτιμώμενης αξίας  59.500,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) 

Τύπος διαγωνισμού:  Συνοπτικός  διαγωνισμός 

Κριτήριο αξιολόγησης:  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ:  59.500,00 Ευρώ 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη με ΦΠΑ:  73.780,00 Ευρώ 

Χρονική διάρκεια του Έργου:   Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

       ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ        ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία  Ημέρα Ώρα 

 Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής 
Μακεδονίας 

 Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α,  

54655 Θεσσαλονίκη 

17/10/2017 Τρίτη  10:00 π.μ.  Γραφείο 4, 1ος όροφος 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής 
Μακεδονίας, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α – 54655 Θεσσαλονίκη, γραφείο 9, 1ος όροφος, καθημερινά από 8.30 
π.μ. έως 14:30 μ.μ. μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη  ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι στις  16/10/2017 
ημέρα Παρασκευή, και ώρα: 14:30 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Ανάρτησης στο site του ΠΤΑΚΜ   

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 

02/10/2017  02/10/2017 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α 
Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες: Η. Μήτσιος 
ΤΗΛ.: 2310 403006 
FAX:  2310 404055 

Θεσσαλονίκη 29/09/2017 

Αρ. πρωτ.: τ.τ. 1623 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ Κ.Μ.) έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

 
α. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) 
β. του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
γ. του 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) όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει 
δ. της υπ’ αριθμ. 2141/98 απόφασης του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός Οικονομικής Διοίκησης και 
Διαχείρισης των ΠΤΑ» (ΦΕΚ 78/Β/04-02-98) 
ε. της υπ’ αριθμ. 4683/98 απόφασης του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός Προσωπικού των ΠΤΑ» (ΦΕΚ 
140/Β/18-02-98) 
στ. τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
ζ. τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α'): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις. 
2. Τις υπ’ αριθ. 230/4-02-2014, 181/4-02-2016 , 499/17-03-2016 & 169/26-01-2017 αποφάσεις του 
Προέδρου του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Κ.Μ. για την τοποθέτηση Στελεχών και Προϊσταμένων και την ανάθεση 
καθηκόντων – αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης στους αποσπασμένους σε αυτό 
υπαλλήλους. 
3. Το με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. 223/23-03-2017 έγγραφό της Αντιπεριφέρειας Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Κ.Μ. προς το Δ.Σ του ΠΤΑ ΚΜ για την εκτέλεση του έργου που αφορά στην παροχή 
υπηρεσιών με τίτλο «Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων – Μητρώου Επιχειρήσεων Φυτικής-Ζωϊκής Παραγωγής 
και Μεταποίησης Προϊόντων Αγροδιατροφικού Τομέα της ΠΚΜ». 
4. Την υπ. αριθμ. 696/27-03-2017 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ για την ανάθεση σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών με τίτλο «Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων – Μητρώου Επιχειρήσεων Φυτικής-Ζωϊκής 
Παραγωγήςκαι Μεταποίησης Προϊόντων Αγροδιατροφικού Τομέα της ΠΚΜ». 
5. Την υπ’ αριθμ. 700/2017 Απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ για την έγκριση των όρων της διακήρυξης για την 
ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Ανάπτυξη βάσης δεδομένων – Μητρώο επιχειρήσεων φυτικής – 
ζωϊκής παραγωγής και μεταποίησης προϊόντων αγροδιατροφικού τομέα της ΠΚΜ». 
5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 39842/07-07-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, 
σύμφωνα με το οποίο έχει ληφθεί νόμιμα η υπ’ αριθμ. 700/2017 Απόφαση του Δ.Σ. του ΠΤΑ ΚΜ. 
  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  
 

Συνοπτικό  Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 16η Οκτωβρίου 2017 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 14:30, για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο 

«Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων – Μητρώου Επιχειρήσεων Φυτικής -Ζωϊκής Παραγωγής και Μεταποίησης 
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Προϊόντων Αγροδιατροφικού Τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», προϋπολογισμού πενήντα 

εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (59.500,00 €), πλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή συνολικού ποσού εβδομήντα 

τριών χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (73.780,00 €), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά. 

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΤΑ ΚΜ (www.rdfcm.gr ), στην ιστοσελίδα 

http://sites.diavgeia.gov.gr/ptakm και στο κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρών Δημοσίων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ 

την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017. Ο χρόνος προετοιμασίας των υποψηφίων για την υποβολή των προσφορών 

τους θα είναι  12 ημερολογιακές ημέρες (από 03 Οκτωβρίου 2017 έως  την καταληκτική ημερομηνία στις 16 

Οκτωβρίου 2017). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος 

όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655, Θεσσαλονίκη, στις 17 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 

10:00 π.μ. 

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης αποτελεί το Τεύχος προκήρυξης του Διαγωνισμού, όπου αναφέρονται 

αναλυτικά οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού. 

 
   Ο Πρόεδρος ΔΣ Π.Τ.Α. Κ.Μ. κ.α.α. 

 
     Απόστολος Γιάντσης  

    Αντιπρόεδρος ΔΣ ΠΤΑ ΚΜ     
 

 
 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους 
της διακήρυξης παρέχονται από το  
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής 
Μακεδονίας, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655 
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310403006 
Email . i.mitsios@rdfcm.gr  
 
 
Κοινοποίηση 
Γραφείο Περιφερειάρχη 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 

Ταχυδρομική διεύθυνση Θ. Σοφούλη 62α  

Πόλη Θεσσαλονίκη. 

Ταχυδρομικός Κωδικός 54655 

Τηλέφωνο 2310403006 

Φαξ 2310403055, 2310403059 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ηρακλής Μήτσιος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  
(URL) 

i.mitsios@rdfcm.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (μη κεντρική 

κυβερνητική αρχή) και ανήκει στους φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης. 

Παραλαβή εγγράφων σύμβασης 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης από τις 02/10/2017 στην ιστοσελίδα  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της 

Αναθέτουσας Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα 

αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.  

Εφόσον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως, η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που 

συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις 

προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 10/10/2017.  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κ.Μ.. 

Ειδικότερα η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2017 του ΠΤΑ ΚΜ,  με κωδικό «61.01.02 

- Αμοιβές σε εταιρίες μελετών - Αφορούν στην εκπόνηση μελετών και ερευνών από 

εταιρείες που θα προτείνονται από την Περιφέρεια αλλά και το ΠΤΑ και αφορούν τον 
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τομέα της προώθησης της καινοτομίας της επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας της 

οικονομίας».  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  ανάπτυξη κεντρικής βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των 

επιχειρήσεων φυτικής – ζωικής παραγωγής και μεταποιημένων προϊόντων και δικτυακής 

εφαρμογής για τη διαχείριση των δεδομένων της βάσης. Επίσης, περιλαμβάνει την ανάπτυξη 

εφαρμογής γεωγραφικού περιεχομένου που θα δίνει τη δυνατότητα απεικόνισης των 

επιχειρήσεων στο γεωγραφικό χώρο μέσω διαδραστικών χαρτών, στους χρήστες του φορέα. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 73,780.00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 59,500.00  ΦΠΑ : € 14,280.00). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε έξι (6) μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού 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. 

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: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 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» 
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 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 ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 

 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”,  

 της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων », 

 το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) περί νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιείται με το Ν.4412/2016, 

 την Αριθμ. 81320 + 77909/01-12-2016 (Φύλλου 4302/Β/30-12-2016) Απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για την Έγκριση τροποποίησης του 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 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. 





 

Σελίδα 10 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/10/2017 και ώρα 14.30΄μ.μ. (12 

ημερολογιακές από δημοσίευση στο ΚΗΔΜΗΣ). 

Προσφορές που  υποβάλλονται εκπρόθεσμα  απορρίπτονται ως  μη κανονικές 

1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Επίσης η προκήρυξη έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.rdfcm.gr).  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  

τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 

και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

http://www.rdfcm.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1  Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα Ι έως VI που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτής. 

 το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]. 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

2.1.2  Παροχή διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 06/10/2017 και ώρα 

14.00 μ.μ. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις, που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω 

διαστήματος, το αργότερο μέχρι 4 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, δηλαδή μέχρι την Τρίτη 10/10/2017. Οι απαντήσεις στις σχετικές ερωτήσεις των 

ενδιαφερομένων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κ.Μ. 

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 δύο (2) 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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2.1.3  Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή 

προδικαστικές προσφυγές 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. 

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). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 

είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. 

και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν 

υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 

πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 

Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. 

και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται και 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. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1  Δικαιούμενοι 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.), 
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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) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 

μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 

οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.2.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη 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,  
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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 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 

τελεσίδικη 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 IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά 

κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.2.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 

με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή 

την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι 

ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
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συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

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

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) Ο προσφέρων 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, 

(β) Ο προσφέρων 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,  

(γ) 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,  

(δ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

2.2.2.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών 

του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.2.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στις παραπάνω παραγράφους 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 
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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. 

2.2.2.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 

ν. 4412/2016. 

2.2.2.7. 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  Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό επιμελητήριο / 

μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.  

2.2.4  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Ο προσφέρων θα πρέπει κατά τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις να παρουσιάζει 

ελάχιστο μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών 119.000,00 € ενώ η τελευταία χρήση 

πρέπει να είναι κερδοφόρα.  

2.2.5  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Κάθε προσφέρων θα πρέπει:  

(α) Να έχει υλοποιήσει κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, τέσσερα (4) έργα ελάχιστου 

προϋπολογισμού 50.000 €, με αντικείμενο την ανάπτυξη πληροφοριακών εφαρμογών / 

συστημάτων, εκ των οποίων το ένα (1) έργο να έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία 

μεγάλου όγκου πινακοειδών δεδομένων και την αξιοποίησή τους για την ανάπτυξη 

γεωγραφικής βάσης δεδομένων. 

(β)  Να διαθέτει σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project manager), ο οποίος θα ηγηθεί της ομάδας 

Έργου και θα έχει τη συνολική ευθύνη επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή και θα αναλάβει το 

συντονισμό των εργασιών και τη διευθέτηση των ζητημάτων που άπτονται της παρακολούθησης, 

παραλαβής και πληρωμής του Έργου με τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστον προσόντα και εμπειρία: 
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o Πανεπιστημιακό δίπλωμα / πτυχίο σπουδών (ΑΕΙ ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού) από σχολή πληροφορικής ή πολυτεχνική 

σχολή, στην επιστήμη των υπολογιστών. 

o Διδακτορικό δίπλωμα στην επιστήμη των υπολογιστών. 

o Οκταετή (8) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία ως μηχανικός λογισμικού. 

-  Να διαθέτει ως μέλη της ομάδας Έργου δύο άτομα με τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστον προσόντα 

και εμπειρία: 

o Ως Υπεύθυνο για το ΥΣ Α: Μητρώο Επιχειρήσεων: άτομο με πανεπιστημιακό δίπλωμα 

/ πτυχίο σπουδών (ΑΕΙ ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

εξωτερικού) από σχολή πληροφορικής ή πολυτεχνική σχολή ή σχολή θετικών 

επιστημών, στην επιστήμη των υπολογιστών. 

o Ως Υπεύθυνο για το ΥΣ Β: Εφαρμογή Γεωγραφικής Απεικόνισης: άτομο με 

πανεπιστημιακό δίπλωμα / πτυχίο σπουδών (ΑΕΙ ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού) από σχολή πληροφορικής ή πολυτεχνική 

σχολή ή σχολή θετικών επιστημών, στην επιστήμη των υπολογιστών και με 

μεταπτυχιακό δίπλωμα στον τομέα της γεωπληροφορικής. 

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

Ο κάθε προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ: 

 Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 (διαχείριση ποιότητας) ή ισοδύναμό του, διεθνώς 

αναγνωρισμένο με πεδία δραστηριότητας που να αφορούν την σχεδίαση και υλοποίηση 

πληροφοριακών συστημάτων. 

 Πιστοποιητικό ISO 27001:2013 (διαχείριση ασφάλειας των πληροφοριών) ή ισοδύναμό του, 

διεθνώς αναγνωρισμένο, με πεδία δραστηριότητας που να αφορούν την σχεδίαση και 

υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. 

2.2.7  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.4) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 

σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
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Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν 

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

ικανότητες. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.8  Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 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 και 2.2.6 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), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 

στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες 

του ν. 1599/1986. 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της 

προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη 

της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Η πλήρωση των απαιτήσεων της παραγράφου 2.2.2 και της καταλληλότητας για την άσκηση της 

επαγγελματικής δραστηριότητας της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας πρέπει να ικανοποιούνται από 

όλα τα μέλη της ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας των παραγράφων 2.2.4 και 2.2.5 καθώς 

η πλήρωση των απαιτήσεων για τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.6  αρκεί 

να ικανοποιείται από ένα εκ των μελών της ένωσης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.3-2.2.7). 
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού. 

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. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά1: 

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. 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 

                                           
1 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. 
πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων 
αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 

αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). 
Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με 
συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της 
Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), 
καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 

στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.3 περίπτωση α΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2.2.2.3, 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 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 και στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2.2.2.3. 

Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής 

του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016. 

B.2. Προς απόδειξη της καταλληλόλητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους, 

πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου / μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή 

του υποψήφιου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού 

και εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

Οι αλλοδαποί προσφέροντες προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 

επιμελητηρίου / μητρώου. 

Β.3. Για την τεκμηρίωση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ο προσφέρων 

θα πρέπει να συμπεριλάβει στα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τις οικονομικές καταστάσεις των τριών 
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(3) τελευταίων ετών, άλλως αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων ή εκκαθαριστικών σημειωμάτων για 

το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στις δύο τελευταίες χρήσεις. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν: για τις περιπτώσεις (α) και (β) κατάλογο των ολοκληρωμένων έργων που 

πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, με αναφορά του αντικειμένου, του ποσού, της 

ημερομηνίας παράδοσης και τον δημόσιο ή ιδιωτικό παραλήπτη, συνοδευόμενο από τα 

αντίστοιχα στοιχείο τεκμηρίωσης. Στην περίπτωση που ο πελάτης είναι δημόσιος φορέας ως 

στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν ο 

πελάτης είναι ιδιωτικός οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Για την περίπτωση (γ) ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει αναλυτικά 

βιογραφικά σημειώματα του Υπεύθυνου Έργου καθώς και των μελών της ομάδας Έργου (βάσει 

του υποδείγματος στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας) από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και 

χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, οι σπουδές και τα επαγγελματικά προσόντα. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 

2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίγραφα των εν λόγω πιστοποιητικών. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 

και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 

κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 

του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.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.  

Επιπλέον, υποβάλλουν συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: 

 να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, 

 να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή  σαφήνεια το μέρος του Έργου 

(φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 

στο σύνολο της Προσφοράς,  

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

 να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του 

Έργου, 

 να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή 

της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.  

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 

πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση (π.χ. δήλωση, ιδιωτικό συμφωνητικό, κ.α.) 

των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1  Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι 

κριτηρίων:  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κ1 Κατανόηση απαιτήσεων, στόχων και έκτασης του αντικειμένου. 15% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α                                                     15% 

ΟΜΑΔΑ Β: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Κ2 
Επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλότητας και 

αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας υλοποίησης. 

50% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β                                                      50% 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κ3 Ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες 

εργασιών και σύνδεσή τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα 

παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα που περιγράφονται στην 

παρούσα. 

15% 

Κ4 Επάρκεια και σαφήνεια κατανομής αρμοδιοτήτων στα μέλη της 

Ομάδας Έργου. 

20% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ                                                      35%       

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                                      100% 
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2.3.2  Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 

βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

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

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς 

θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

ΣΤΠi= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3… +σν*Κν 

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+..σν 

= 1. 

Για την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς, θα ληφθεί υπ’ όψη η συγκριτική τιμή 

προσφοράς (ΣΟΠ) η οποία υπολογίζεται ως εξής: 

ΣΟΠi = 
𝜪𝜫𝒎𝒊𝒏

𝜪𝜫𝒊
× 𝟏𝟎𝟎 

Όπου ΟΠmin: η οικονομική προσφορά του μειοδότη και 

         ΟΠi: η οικονομική προσφορά προς αξιολόγηση.  

Να σημειωθεί ότι, στην περίπτωση που κάποια οικονομική προσφορά κριθεί ασυνήθιστα χαμηλή σε 

σχέση με τις ζητούμενες υπηρεσίες, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον αντίστοιχο οικονομικό 

φορέα να εξηγήσει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 313 του Ν.4412/2016, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, την τιμή της 

οικονομικής προσφοράς. Η προσφορά απορρίπτεται εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά 

τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής. Η προσφορά θεωρείται ασυνήθιστα χαμηλή 

εάν η προσφερόμενη τιμή απέχει πάνω από 20% από τη διάμεσο των οικονομικών 

προσφορών προς αξιολόγηση. Η διάμεσος είναι η μεσαία τιμή που προκύπτει όταν τοποθετηθούν 

οι οικονομικές προσφορές κατά αύξουσα σειρά. Στην περίπτωση που το πλήθος των οικονομικών 

προσφορών είναι μονός αριθμός, υπάρχει μια μεσαία τιμή. Στην περίπτωση που το πλήθος των 

οικονομικών προσφορών είναι ζυγός αριθμός, υπάρχουν δύο μεσαίες τιμές, οπότε η διάμεσος 

προκύπτει ως ο μέσος όρος αυτών. 

Η τελική συνολική βαθμολογία της προσφοράς προκύπτει από τον παρακάτω τύπο: 

ΤΒΑi=ΣΤΠi*0,8+ΣΟΠi*0,2  

Όπου ΤΒΑ ο τελικός βαθμός αξιολόγησης,  
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         ΣΤΠ η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς  και  

         ΣΟΠ η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τη 

μεγαλύτερη τελική συνολική βαθμολογία (ΤΒΑ). 

Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με τη 

μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και ως προς την τεχνική 

προσφορά, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 

φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1  Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή 

προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 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 (βλ. Παράρτημα 

Ι, Πίνακας 1 και Παράρτημα ΙΙ, Πίνακας ΙΙ.7). Στην προσφορά επίσης πρέπει να αναφέρεται ρητά 

ποιο μέλος είναι υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση των μελών της ένωσης καθώς και το 

άτομο που είναι ο κοινός εκπρόσωπος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

2.4.2  Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται: 

 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού  

 είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την Αναθέτουσα Αρχή  

 είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής.  

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς 

γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, το αργότερο 

μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. 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: 
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Προς την Επιτροπή Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού 

Προσφορά 

του ….. 

για το την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων – Μητρώου 

Επιχειρήσεων Φυτικής – Ζωϊκής Παραγωγής και Μεταποίησης Προϊόντων 

Αγροδιατροφικού Τομέα της Π.Κ.Μ.» 

με Αναθέτουσα Αρχή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 16/10/2017 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά» κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.3, 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 

καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 

οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.4. 

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, 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 στην 

κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο: 

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.  

2.4.3  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνονται στο 

τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 

79 του ν. 4412/2016 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (ΠαράρτημαΙΙΙ), 
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για 

κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο Παράρτημα Ι Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού 

Αντικειμένου της Σύμβασης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

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

οικονομικών προσφορών 

Ο φάκελος «Οικονομικής Προσφορά» περιλαμβάνει συμπληρωμένους τους πίνακες οικονομικές 

προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙ. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες για διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις κατά 

τους όρους της παραγράφου 3.6.  

Στην τελική προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή 

των υπηρεσιών 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 0,6%. 

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 από την Αναθέτουσα Αρχή.  

2.4.5  Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οχτώ 

(8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 

προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

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 
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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. 

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 1.5 (Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια 

διαγωνισμού), 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, 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 

(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης) 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 3.6 της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 

Ο περιορισμός αυτός ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 

και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,  

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

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. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 

στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία 

των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 

λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν 

από αυτούς.  

Τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας αποσφράγισης έχουν ως εξής: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και 

της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα 

τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η 

Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 

μέλη της. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 

σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται 

και υπογράφεται από την Επιτροπή και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία 

και ώρα που θα ορίζει η πρόσκληση. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και 

συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την 

αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης. Ο έλεγχος 

των τεχνικών προσφορών και η βαθμολόγησή τους, με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, 

διεξάγεται σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαγωνισμού. Το πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού ολοκληρώνεται με τη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών και τη σχετική λεκτική 

αιτιολογία και υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Τα πρακτικά ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών 

προσφορών, εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή. Κατά της απόφασης έγκρισης του πρακτικού, 

η οποία έχει κοινοποιηθεί με επιμέλεια της Αναθέτουσας Αρχής, χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

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 σε έγγραφη πρόσκληση προς τους προσφέροντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση 

τιμών.  
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Ύστερα από τη βαθμολόγηση των αποδεκτών οικονομικών προσφορών και στάθμιση της 

βαθμολογίας της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς κάθε προσφέροντα, η Επιτροπή προσδιορίζει 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.2 και καταγράφει τις ενέργειές της και την εισήγησή της για την 

ανάθεση, σε σχετικό Πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία το 

εγκρίνει.  

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στους προσφέροντες. 

Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

Η υποβολή μιας προσφοράς δεν κωλύει τη συνέχιση του διαγωνισμού και την ανάθεση της 

σύμβασης. 

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. 

Η διαδικασία της αποσφράγισης των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών 

προσφορών καθώς και των φακέλων των οικονομικών προσφορών, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 

μια μόνο συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 

κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας 

είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, 

ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει  εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 

επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 

i) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των δικαιολογητικών, ή  
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iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων 

από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - 

τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, 

οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα 

της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς 

μεταβολές), οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά και 

το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

του κατακύρωσης. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από  την 

Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΤΑ ΚΜ για τη 

λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση 

της διαδικασίας, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 

δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.   

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές  λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν.  

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, εκτός 

από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι 

προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα. 

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 έχει υποβάλει 

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό 

ανάδοχο.   
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Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

αφού γίνει η κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός 

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.7.2. 

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, η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά.  

3.4 Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση 

υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών του άρθρου 14 της παρούσας. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 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 από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη 

της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη 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.  

3.6 Συμπλήρωση – Αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να 

συμπληρώσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης της 
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τεχνικής και οικονομικής προσφοράς τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 

4412/2016  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 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 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται 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. Μπορεί, επίσης, να εκδίδεται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται 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. 

Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο σχετικό υπόδειγμα 

(Παράρτημα IV).  

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 

να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της 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 των ως άνω 

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, καθ’ όλη την περίοδο εγγύησης, που έχει προσφέρει, 

ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν από την επιστροφή σε αυτόν της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
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να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 

2,5% της συμβατικής τους αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. και με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από τη συμβατική 

περίοδο εγγύησης κατά ένα μήνα.  

Η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο σχετικό υπόδειγμα 

(Παράρτημα IV).  

Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά τη λήξη της περιόδου 

εγγύησης.  

4.3 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.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 

του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

Αναθέτουσα Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε 

αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 

πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 

συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. 

Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 

σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, 

οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από 

τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως 

άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.2 και με τα αποδεικτικά μέσα της 

παραγράφου 2.2.7.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 

ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το 

ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης.  
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Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται 

να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 

131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Δικαίωμα 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. 

 





 

Σελίδα 36 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου (100% της συμβατικής αξίας) θα πραγματοποιηθεί μετά την 

οριστική παραλαβή του έργου. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 

κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% 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). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος 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, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για 

παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

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 διάρκειας της σύμβασης 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, 

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

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων  

των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη 

παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον 

της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την αρμόδια 

Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης η οποία και θα εισηγείται στο ΠΤΑ ΚΜ για όλα τα ζητήματα 

που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω 

όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της 

διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.2 Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες. Το εν λόγω χρονικό διάστημα αρχίζει 

από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 

6.2.2. 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  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 την παράγραφο 5.2.2 της 

παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την 

παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι 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 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 παραδοτέων, 

με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 





 

Σελίδα 39 

παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί 

στην οριστική παραλαβή των 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. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων, με έκπτωση επί της 

συμβατικής αξίας, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 

παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να 

είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε 

ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της 

παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

I.1 Περιβάλλον του Έργου 

I.1.1 Εισαγωγή 

Το Έργο αποσκοπεί στο να διευκολύνει το έργο και τις επιχειρησιακές λειτουργίες τόσο της Γενικής 

Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας όσο και των αντίστοιχων 

Διευθύνσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων, μέσω της ανάπτυξης Κεντρικής Βάσης Δεδομένων 

με στοιχεία των επιχειρήσεων φυτικής – ζωικής παραγωγής και μεταποιημένων προϊόντων καθώς και 

κατάλληλων εργαλείων για τη διαχείριση και αξιοποίηση των δεδομένων αυτών.    

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και δεύτερη μεγαλύτερη σε 

πληθυσμό Περιφέρεια της Ελλάδας. Η Περιφέρεια διαιρείται σε επτά Περιφερειακές Ενότητες στις 

οποίες υπάγονται 38 Καλλικρατικοί Δήμοι. H ευρύτερη περιοχή είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους 

(δάση, υδάτινους πόρους, ορυκτά, γεωθερμικές πηγές), καθώς το 41% της γης έχει χαρακτηριστεί 

ως καλλιεργήσιμες εκτάσεις, το 24% ως βοσκότοποι, το 26% ως δάση και το 9% ως διάφορες άλλες 

χρήσεις. 

Ο πρωτογενής τομέας έχει σημαντική συνεισφορά στην οικονομία της Περιφέρειας αλλά και της 

χώρας, δεδομένου ότι έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή (σχεδόν 21%), σε σχέση με τις υπόλοιπες 

περιφέρειες, στο σχηματισμό της εθνικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας του πρωτογενούς τομέα 

της χώρας. Επίσης, η Περιφέρεια είναι πρώτη Περιφέρεια της χώρας σε εξαγωγές αγροτικών 

προϊόντων. 

Αναφορικά με τον δευτερογενή τομέα και την μεταποίηση, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

παρουσιάζεται ως μια από τις δυναμικές περιοχές του νέου βιομηχανικού χώρου της βόρειας Ελλάδας. 

Το μεγαλύτερο βάρος της απασχόλησης στο μεταποιητικό τομέα της Περιφέρειας έχουν οι κλάδοι 

του ενδύματος - υποδήματος (26.3%), των τροφίμων (16.3%), των επίπλων (5%) και της 

καπνοβιομηχανίας (4,5%), οι οποίοι ξεπερνούν και το μέσο εθνικό ποσοστό στη συνολική 

απασχόληση. Η παραγωγή στους κλάδους αυτούς γίνεται κατά βάση σε μικρές παραγωγικές μονάδες, 

κυρίως στους νομούς Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας και Κιλκίς, όπου το ποσοστό της απασχόλησης σε 

ΜΜΕ στο σύνολο της βιομηχανικής απασχόλησης της Περιφέρειας κυμαίνεται μεταξύ 60% και 80%.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, είναι αναγκαίο να καταστούν αναπτυξιακές δράσεις που 

στοχεύουν στην οργάνωση και διαχείριση των στοιχείων επιχειρηματικότητας που αφορούν στην 

φυτική και ζωική παραγωγή καθώς και στα μεταποιημένα είδη. Συνεπώς, η ανάπτυξη μιας κεντρικής 
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βάσης δεδομένων και εφαρμογών αξιοποίησης αυτής θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τη 

βέλτιστη εσωτερική οργάνωση και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας.  

I.1.2 Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του Έργου 

Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης, και σύμφωνα με τον Κανονισμό 

Προμηθειών, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα 

της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική 

παραλαβή του Έργου. 

I.1.3 Υφιστάμενη κατάσταση 

Ο φορέας δεν διαθέτει μια οργανωμένη δομή για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και διαχείριση των 

δεδομένων επιχειρήσεων φυτικής και ζωικής παραγωγής και μεταποιημένων ειδών. Αυτή η ανάγκη 

επιδιώκεται να καλυφθεί από την υλοποίηση του παρόντος Έργου. Τα πρωτογενή στοιχεία των 

επιχειρήσεων μέχρι στιγμής συλλέγονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις των αντίστοιχων 

Περιφερειακών Ενοτήτων και της Περιφέρειας και αποθηκεύονται σε ψηφιακή μορφή (π.χ. excel). 

Ο φορέας δεν διαθέτει το απαιτούμενο λογισμικό γεωπληροφοριακών συστημάτων (GIS) για την 

υλοποίηση του έργου. Τέλος, επισημαίνεται πως ο απαραίτητος εξοπλισμός (Η/Υ desktop) στον οποίο 

θα εγκατασταθεί το λογισμικό GIS θα διατεθεί από τον φορέα. 

I.1.4 Συνοπτική περιγραφή 

Το συγκεκριμένο Έργο αφορά στην ανάπτυξη κεντρικής βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των 

επιχειρήσεων φυτικής – ζωικής παραγωγής και μεταποιημένων προϊόντων. Παράλληλα, θα 

δημιουργηθεί δικτυακή εφαρμογή για τη διαχείριση των δεδομένων της βάσης, η οποία θα 

επιτρέπει: 

 Τη σύνδεση στη βάση εξουσιοδοτημένων χρηστών, οι οποίοι θα είναι υπάλληλοι της 

Περιφέρειας αλλά και των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

 Την εισαγωγή, διαγραφή, τροποποίηση στοιχείων της βάσης από τους εξουσιοδοτημένους 

χρήστες. 

 Την εξαγωγή συγκεντρωτικών στοιχείων και αναφορών με βάση τα δεδομένα των 

επιχειρήσεων. 

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο αξιοποίησης των δεδομένων επιχειρηματικότητας της βάσης, θα 

αναπτυχθεί εφαρμογή γεωγραφικού περιεχομένου που θα δίνει τη δυνατότητα απεικόνισης των 

επιχειρήσεων στο γεωγραφικό χώρο μέσω διαδραστικών χαρτών, στους χρήστες του φορέα. Για το 

σκοπό αυτό, οι επιχειρήσεις φυτικής – ζωικής παραγωγής και μεταποιημένων προϊόντων θα 

γεωεντοπιστούν και θα αποθηκευτούν σε γεωγραφική βάση δεδομένων με τη μορφή γεωγραφικών 

επιπέδων. 
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I.1.5 Σκοπός – οφέλη 

Το Έργο αποσκοπεί στο να διευκολύνει το έργο και τις επιχειρησιακές λειτουργίες τόσο της 

Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας όσο και των αντίστοιχων 

Διευθύνσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων. Συγκεκριμένα, έως τώρα οι πληροφορίες που 

σχετίζονται με τις επιχειρήσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής και μεταποιημένων προϊόντων 

διατηρούνται σε διάφορα αρχεία και με διάφορες μορφές στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες της 

Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων.  

Τα βασικότερα προβλήματα που προκύπτουν από την υφιστάμενη κατάσταση και που θα 

αντιμετωπιστούν με την υλοποίηση του Έργου είναι τα εξής: 

 Πλεονασμός των δεδομένων. Η ίδια πληροφορία διατηρείται και στη Γενική Διεύθυνση της 

Περιφέρειας και στις κατά τόπους περιφερειακές διευθύνσεις. 

 Ασυνέπεια των δεδομένων. Συχνά το συγκεντρωτικό αρχείο της Περιφέρειας μπορεί να μην 

συμφωνεί με τα επιμέρους των περιφερειακών διευθύνσεων. 

 Αδυναμία μερισμού δεδομένων. Δεν υπάρχει η δυνατότητα για κοινή χρήση των δεδομένων. 

 Αδυναμία προτυποποίησης. Η ανομοιομορφία και η διαφορετική  οργάνωση των δεδομένων 

στα διάφορα αρχεία που τηρούνται, δημιουργεί προβλήματα προσαρμογής των χρηστών 

καθώς και προβλήματα στην ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφορετικών συστημάτων. 

Επιπλέον, με την υλοποίηση του Έργου θα προκύψουν τα παρακάτω οφέλη: 

 Οικονομία χώρου, καθώς τα στοιχεία θα συγκεντρωθούν σε μία ενιαία βάση δεδομένων. 

 Οικονομία σε ανθρωποχρόνο, αφού θα απαιτείται λιγότερος χρόνος διαχείρισης και 

ενημέρωσης των δεδομένων από τους χρήστες. 

 Άμεση πληροφόρηση, καθώς ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες 

κάθε στιγμή. 

 Ασφάλεια δεδομένων, καθώς μέσω της ανάπτυξης κεντρικής βάσης δεδομένων θα υπάρχει η 

δυνατότητα ελέγχου της πρόσβασης σε αυτή και καταγραφής των κινήσεων των χρηστών. 

 Δυνατότητα συγκριτικής μελέτης και αξιολόγησης των δεδομένων επιχειρηματικότητας και 

εξαγωγής σημαντικών συμπερασμάτων, μέσω των αναφορών και των συγκεντρωτικών 

στοιχείων που θα εξάγονται από την διαδικτυακή εφαρμογή. 

 Δυνατότητα εποπτικής μελέτης της γεωγραφικής κατανομής των επιχειρήσεων και των 

τοπικών πυρήνων επιχειρηματικότητας που σχηματίζονται στην έκταση της Περιφέρειας, 

μέσω της εφαρμογής γεωγραφικού περιεχομένου. 

I.1.6 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου 

Ως κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας τόσο όσον αφορά την υλοποίηση του έργου όσο και τον μετέπειτα 

κύκλο ζωής του, κρίνονται οι ακόλουθοι: 
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• Η διευκόλυνση και η παροχή κάθε μέσου από πλευράς Περιφέρειας για την υλοποίηση του 

έργου, τόσο ως προς τον ανάδοχο όσο και στο εμπλεκόμενο προσωπικό του φορέα. 

• Η κάλυψη των λειτουργικών απαιτήσεων όπως περιγράφονται στην παρούσα, από τη λύση 

που θα προσφέρει ο ανάδοχος. 

• Η επιτυχής εκπαίδευση των διαχειριστών και των χρηστών στον τρόπο λειτουργίας του 

συστήματος. 

• Η διαρκής και ποιοτική τεχνική υποστήριξη και συντήρηση / ενημέρωση του συστήματος.  

I.2 Αντικείμενο του Έργου 

Για την καλύτερη οργάνωση και υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου, οι επιμέρους 

εργασίες θα διαχωριστούν σε δύο διακριτά υποσυστήματα: 

• Υποσύστημα Α: Μητρώο Επιχειρήσεων Φυτικής – Ζωικής Παραγωγής και Μεταποιημένων 

Προϊόντων, το οποίο θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη της κεντρικής βάσης δεδομένων και της 

διαδικτυακής εφαρμογής. 

• Υποσύστημα Β: Εφαρμογή Γεωγραφικής Απεικόνισης Επιχειρήσεων Φυτικής – Ζωικής 

Παραγωγής και Μεταποιημένων Προϊόντων, η οποία θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη της 

γεωγραφικής βάσης δεδομένων και της εφαρμογής γεωγραφικού περιεχομένου. 

Στις επόμενες ενότητες γίνεται αναφορά στα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του 

Έργου και περιγράφονται αναλυτικά οι επιμέρους εργασίες του κάθε υποσυστήματος. 

I.2.1 Δεδομένα 

Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν στα δύο υποσυστήματα στο πλαίσιο του Έργου αφορούν σε 

στοιχεία των επιχειρήσεων φυτικής – ζωικής παραγωγής και μεταποιημένων προϊόντων. Το πλήθος 

των επιχειρήσεων αυτών είναι της τάξης των 20.000. Τα πρωτογενή στοιχεία των επιχειρήσεων (π.χ. 

επωνυμία, οικονομική δραστηριότητα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, νομική μορφή, έτος 

έναρξης, δυναμικότητα παραγωγής κ.α.) θα παραδοθούν στον ανάδοχο σε ψηφιακή μορφή με 

ευθύνη της Περιφέρειας. Τα ακριβή πρωτογενή στοιχεία των επιχειρήσεων που θα παραδοθούν και 

θα αποθηκευτούν στη βάση, θα καθοριστούν κατά τη φάση Μελέτης Εφαρμογής του Έργου. 

I.2.2 Υποσύστημα Α: Μητρώο Επιχειρήσεων Φυτικής – Ζωικής Παραγωγής και 

Μεταποιημένων Προϊόντων 

I.2.2.1 Ανάπτυξη κεντρικής βάσης δεδομένων 

O ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει και να αναπτύξει κεντρική βάση δεδομένων, στην οποία θα 

αποθηκεύονται τα δεδομένα του Μητρώου Επιχειρήσεων Φυτικής – Ζωικής Παραγωγής και 

Μεταποιημένων Προϊόντων. 
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Κατά το σχεδιασμό και ανάπτυξη της βάσης θα πρέπει να καθοριστούν και να δημιουργηθούν οι 

απαραίτητοι πίνακες στους οποίους θα αποθηκεύονται οι παραπάνω πληροφορίες καθώς και οι 

βοηθητικοί πίνακες για την παραμετροποίηση και λειτουργία του ελέγχου πρόσβασης των χρηστών. 

Ως βάση δεδομένων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια βάση δεδομένων ανοιχτού κώδικα (Open 

Source), όπως είναι για παράδειγμα η MySQL ή η PostgreSQL. Οποιαδήποτε από τις παραπάνω βάσεις 

ελαχιστοποιεί το κόστος, αλλά εξασφαλίζει την απαραίτητη αξιοπιστία για τη διαχείριση των 

δεδομένων της διαδικτυακής εφαρμογής. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει στις τεχνικές τους 

προσφορές να αναφέρουν μεταξύ άλλων τον τύπο της βάσης που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο 

του Έργου. 

I.2.2.2 Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής 

O ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη της διαδικτυακής εφαρμογής για το Μητρώο 

Επιχειρήσεων Φυτικής – Ζωικής Παραγωγής και Μεταποιημένων Προϊόντων. Η εφαρμογή αυτή θα 

πρέπει να δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης των δεδομένων, για τους εξουσιοδοτημένους χρήστες 

της. 

Ειδικότερα, η εφαρμογή απαιτείται να αναπτυχθεί αξιοποιώντας διαδικτυακές τεχνολογίες, δίνοντας 

τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω οποιουδήποτε φυλλομετρητή ιστοσελίδων (Web Browser), χωρίς 

να χρειάζεται τοπική εγκατάσταση στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη. Για την ανάπτυξή της 

θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ανοικτές (open source) τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα η γλώσσα 

προγραμματισμού Java και ο Tomcat application server. 

Όλη η παραπάνω υποδομή μαζί με την κεντρική βάση δεδομένων θα φιλοξενείται σε έναν 

εξυπηρετητή (dedicated server) που θα προμηθευτεί στο πλαίσιο του Έργου (βλ. Ενότητα I.2.2.3). 

Η λύση ανοιχτών (open source) τεχνολογιών ελαχιστοποιεί το κόστος, χωρίς όμως να θυσιάζει την 

αξιοπιστία του συστήματος. 

Απαιτούμενη λειτουργικότητα εφαρμογής 

Στη βασική λειτουργικότητα της εφαρμογής θα πρέπει να περιλαμβάνονται: 

 Η δυνατότητα επεξεργασίας, επικαιροποίησης και συντήρησης των δεδομένων της βάσης μέσω 

κατάλληλων εντολών (insert/update/delete) από εξουσιοδοτημένους χρήστες. 

 Η διαχείριση των χρηστών της εφαρμογής. Συγκεκριμένα, ο διαχειριστής της εφαρμογής θα 

πρέπει να μπορεί να ορίζει τους χρήστες που θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα και τα 

δικαιώματα χρήσης τους. Για παράδειγμα, θα υπάρχουν χρήστες οι οποίοι θα μπορούν να 

διαχειρίζονται τα δεδομένα (δικαιώματα insert/update/delete) και άλλοι οι οποίοι θα μπορούν 

μόνο να βλέπουν την πληροφορία, χωρίς όμως να πραγματοποιούν αλλαγές στα δεδομένα. 
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 Η διαχείριση των δεδομένων του Μητρώου και η εύκολη εισαγωγή και μεταβολή τους, μέσω 

μιας φιλικής προς το χρήστη διεπαφής (Web interface). 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει στις τεχνικές τους προσφορές να περιγράψουν τα στάδια για την 

ανάπτυξη της διαδικτυακής εφαρμογής και τις ακριβείς λειτουργίες που θα παρέχονται στους 

χρήστες. 

Αναφορές (Reports) 

Μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν 

ορισμένα ερωτήματα στη βάση δεδομένων και να λάβουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα / αναφορές 

σε εξαγόμενο πίνακα. Τα ερωτήματα αυτά θα καθοριστούν κατά τη φάση Μελέτης Εφαρμογής του 

Έργου σε συνεργασία με την Περιφέρεια. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής: 

• Επιλογή επιχειρήσεων ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. 

• Επιλογή επιχειρήσεων ανάλογα με την οικονομική δραστηριότητα. 

• Επιλογή επιχειρήσεων ανάλογα με τη δυναμικότητα παραγωγής. 

• Επιλογή επιχειρήσεων ανάλογα με το έτος έναρξης. 

• Σύνθετη επιλογή επιχειρήσεων με συνδυασμό των παραπάνω κριτηρίων. 

Επισημαίνεται πως μέσω της εφαρμογής θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης των 

αναφορών και εξαγωγής τους σε ψηφιακή μορφή. 

Διαχείριση χρηστών και δικαιώματα πρόσβασης 

Η πρόσβαση των χρηστών μέσω δικτύου πρέπει να γίνεται βάσει συγκεκριμένων δικαιωμάτων 

πρόσβασης/ρόλων. Βασική απαίτηση είναι η δυνατότητα διαχείρισης (από τους διαχειριστές) των 

εξουσιοδοτήσεων σε χρήστες ή ομάδες χρηστών και ο λεπτομερής καθορισμός των επιτρεπτών 

κινήσεων και πρόσβασης σε δεδομένα. Η διαχείριση δικαιωμάτων μεμονωμένων χρηστών ή ομάδων 

θα πρέπει να γίνεται βάσει των ρόλων αυτών ή/και των εργασιών που εκτελούν. Η πρόσβαση στις 

εφαρμογές του συστήματος επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες που έχουν αναγνωριστικό 

και κωδικό πρόσβασης. 

I.2.2.3 Απαιτούμενος εξοπλισμός 

Για τις ανάγκες του έργου απαιτείται η προμήθεια ενός (1) εξυπηρετητή (server), στον οποίο θα 

εγκατασταθούν τα αντίστοιχα λογισμικά (web server, application server), ώστε να βελτιστοποιηθεί 

η απόδοση του συστήματος και να ελαχιστοποιηθεί το κόστος. Παράλληλα, απαιτείται η προμήθεια 

δύο (2) προσωπικών Η/Υ Laptop με κατάλληλα χαρακτηριστικά. 

Οι ελάχιστες προδιαγραφές του υπό προμήθεια εξυπηρετητή καθώς και των προσωπικών Η/Υ 

παρουσιάζονται στους αντίστοιχούς πίνακες συμμόρφωσης της Ενότητας I.7. 
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I.2.2.4 Ασφάλεια συστήματος 

Στην διαδικτυακή εφαρμογή θα πρέπει να διασφαλίζονται η εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, 

αυθεντικότητα και μη αποποίηση στοιχείων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί μια 

διαδικασία για την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση των χρηστών του φορέα στην εφαρμογή με χρήση 

ζεύγους κωδικού και συνθηματικού. Επίσης, για την ασφάλεια της εφαρμογής, απαραίτητος είναι 

ένας μηχανισμός λεπτομερούς καταγραφής (logging) όλων των ενεργειών των χρηστών του 

συστήματος της προσφερόμενης λύσης. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει στις τεχνικές τους 

προσφορές να περιγράψουν λεπτομερώς τις διαδικασίες και τις τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για 

την ασφάλεια του συστήματος. 

I.2.3 Υποσύστημα Β: Εφαρμογή Γεωγραφικής Απεικόνισης Επιχειρήσεων Φυτικής – 

Ζωικής Παραγωγής και Μεταποιημένων Προϊόντων 

I.2.3.1 Γεωκωδικοποίηση δεδομένων επιχειρήσεων 

Τα πρωτογενή δεδομένα των επιχειρήσεων φυτικής – ζωικής παραγωγής και μεταποιημένων 

προϊόντων της Περιφέρειας με πλήρη και ακριβή στοιχεία διεύθυνσης θα πρέπει να 

γεωκωδικοποιηθούν από τον ανάδοχο. Μέσω της διαδικασίας της γεωκωδικοποίησης (geocoding), η 

διεύθυνση (οδός, αριθμός, ΤΚ) μετατρέπεται σε γεωγραφικές συντεταγμένες. Ως αποτέλεσμα θα 

προκύψουν γεωγραφικά επίπεδα με τα γεωμετρικά (σημειακά) δεδομένα καθώς και περιγραφικά (π.χ. 

επωνυμία, οικονομική δραστηριότητα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, νομική μορφή κ.α.) στοιχεία 

επιχειρήσεων. 

Το λογισμικό γεωπληροφοριακών συστημάτων (GIS) που θα προμηθευτεί από τον ανάδοχο στο 

πλαίσιο του έργου θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα γεωκωδικοποίησης διευθύνσεων. 

Η γεωκωδικοποίηση των επιχειρήσεων θα πρέπει να γίνει αυτόματα για το μεγαλύτερο μέρος του 

συνόλου των επιχειρήσεων. Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι εφικτό να εντοπιστούν σε επίπεδο 

ακριβούς διεύθυνσης, θα εντοπιστούν σε επίπεδο δρόμου ή/και ταχυδρομικού κωδικού. Τα 

αποτελέσματα της γεωκωδικοποίησης θα πρέπει να δίνονται σε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87 ή 

WGS ’84. 

I.2.3.2 Ανάπτυξη γεωγραφικής βάσης δεδομένων 

Στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει να αναπτυχθεί γεωγραφική βάση δεδομένων στην οποία θα 

αποθηκευτούν τα αποτελέσματα της γεωκωδικοποίησης, δηλαδή τα σημειακά γεωγραφικά επίπεδα 

των επιχειρήσεων. 

Η γεωγραφική βάση που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να είναι συμβατή με το λογισμικό 

γεωπληροφοριακών συστημάτων (GIS) που θα προμηθευτεί από τον ανάδοχο στο πλαίσιο του 
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Έργου. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι στις προσφορές τους θα πρέπει να περιγράψουν τον τύπο της βάσης 

που θα χρησιμοποιηθεί και τα χαρακτηριστικά της. 

I.2.3.3 Ανάπτυξη εφαρμογής γεωγραφικού περιεχομένου 

Για τις ανάγκες του έργου θα αναπτυχθεί εφαρμογή γεωγραφικού περιεχομένου με σκοπό την 

απεικόνιση των αποτελεσμάτων της γεωκωδικοποίησης των επιχειρήσεων μέσω διαδραστικού χάρτη. 

Η γεωγραφική εφαρμογή θα πρέπει να συγκεντρώνει τις εξής λειτουργίες: 

 Πλοήγηση στο χάρτη (pan, zoom in – zoom out). 

 Εναλλαγή χαρτογραφικού υποβάθρου/base map (συμβατικό – δορυφορικό). 

 Αναζήτηση και απεικόνιση επιχειρήσεων με βάση την περιοχή (π.χ. επιλεγμένος δήμος). 

 Αναζήτηση και απεικόνιση επιχειρήσεων με βάση την κατηγορία. 

 Αναζήτηση και απεικόνιση συγκεκριμένης επιχείρησης με βάση την επωνυμία. 

 Σύνθετη αναζήτηση και απεικόνιση επιχειρήσεων με βάση έναν συνδυασμό των παραπάνω 

κριτηρίων. 

 Προβολή επιπλέον πληροφορίας επιλεγμένης επιχείρησης μέσω αναδυόμενου παραθύρου 

(π.χ. στοιχεία επικοινωνίας, νομική μορφή κ.α.). 

Η γεωγραφική εφαρμογή θα πρέπει να είναι προσβάσιμη από επιλεγμένους υπαλλήλους (μέχρι 10 

χρήστες) της Αναθέτουσας Αρχής. Η πρόσβαση στην εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται (δια)δικτυακά 

και να επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες που έχουν αναγνωριστικό και κωδικό 

πρόσβασης. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι στις προσφορές τους θα πρέπει να περιγράψουν τις εργασίες που απαιτούνται 

για την ανάπτυξή της εφαρμογής γεωγραφικού περιεχομένου και τις τεχνολογίες που θα 

χρησιμοποιηθούν, με βάση τις παραπάνω απαιτήσεις. 

I.2.3.4 Απαιτούμενο λογισμικό 

Στο πλαίσιο του έργου απαιτείται η προμήθεια μίας (1) άδειας χρήσης desktop λογισμικού 

γεωπληροφοριακών συστημάτων (GIS) για τις βασικές εργασίες διαχείρισης, επεξεργασίας και 

απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων. 

Πιο συγκεκριμένα, το υπό προμήθεια λογισμικό πρέπει να διαθέτει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: 

• Δημιουργία χαρτών βάσει προκαθορισμένων προτύπων, ώστε να εξοικονομείται χρόνος και 

επιτυγχάνεται η παραγωγή ομοιόμορφων και συνεπών χαρτών. 

• Χωρικά ερωτήματα, έτσι ώστε μέσω αυτών να μπορούν να επιλυθούν περίπλοκα προβλήματα 

με τη βοήθεια εργαλείων όπως: διαδραστική μέτρηση αποστάσεων, εύρεση στοιχείων στο 
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χάρτη, επιλογή δεδομένων με βάση την τοποθεσία ή κάποιο χαρακτηριστικό τους, αποεπιλογή 

όλων, πρόσβαση στις ιδιότητες των επιπέδων. 

• Βασική μοντελοποίηση και ανάλυση, ώστε να υπάρχει δυνατότητα μοντελοποίησης χωρικών 

συσχετίσεων, μέτρησης της συσχέτισης συλλογών δεδομένων στο χώρο και παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων μέσω αναφορών και διαγραμμάτων.  

• Δημιουργία και επεξεργασία σημειακών, γραμμικών και πολυγωνικών στοιχείων και ενοποίηση 

δεδομένων. 

• Δυνατότητα χρησιμοποίησης μιας μεγάλης συλλογής από είδη δεδομένων που περιλαμβάνουν 

δημογραφικά στοιχεία, CAD αρχεία, εικόνες, δικτυακές εφαρμογές και πολυμέσα. 

• Έτοιμες προς χρήση συλλογές δεδομένων συμβατές με το επιλεγμένο λογισμικό διαχείρισης 

γεωγραφικών δεδομένων, με στόχο την άμεση απεικόνιση και ανάλυση. 

• Δυνατότητα χρήσης επεκτάσεων οι οποίες θα επιτρέπουν την πραγματοποίηση πιο απαιτητικών 

λειτουργιών, όπως γεωεπεξεργασία πλεγματικών αρχείων και τρισδιάστατη ανάλυση.  

Παράλληλα, τα υπό προμήθεια desktop λογισμικό GIS θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα 

πρόσβασης σε cloud-based υπηρεσίες, με σκοπό τη δημιουργία διαδικτυακών υπηρεσιών (web 

services) για γεωγραφικά δεδομένα. 

Αναλυτικά οι απαιτήσεις σχετικά με το λογισμικό καταγράφονται στον αντίστοιχο πίνακα 

συμμόρφωσης της Ενότητας I.7. 

I.2.3.5 Απαιτούμενος εξοπλισμός 

Το υπό προμήθεια λογισμικό γεωπληροφοριακών συστημάτων (GIS) θα εγκατασταθεί σε προσωπικό 

Η/Υ που θα υποδείξει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

I.2.4 Χρήστες συστήματος 

Οι χρήστες του συστήματος θα είναι επιλεγμένοι υπάλληλοι της Αναθέτουσας Αρχής. 

I.3 Χρονοδιάγραμμα – Φάσεις Υλοποίησης – Παραδοτέα 

I.3.1 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα το πολύ 

έξι (6) μηνών. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα. 

Σύμφωνα με αυτό καθορίζονται η χρονική διάρκεια και οι ημερομηνίες παράδοσης των παραδοτέων 

κάθε φάσης. 
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Α/Α Φάσης 
Μήνες Υλοποίησης Έργου 

M1 M2 M3 Μ4 Μ5 Μ6 

Α       

Β       

Γ       

Δ       

Ε       

I.3.2 Φάσεις υλοποίησης – παραδοτέα 

Στους Πίνακες που ακολουθούν περιγράφονται οι εργασίες και τα παραδοτέα της κάθε φάσης: 

Τίτλος Φάσης 
Α: Μελέτη 
Εφαρμογής 

Παράδοση 

Τέλος 1ου μήνα 

υλοποίησης 

έργου 

Περιγραφή Φάσης: 
Στη Μελέτη Εφαρμογής θα εξειδικεύονται τα εξής: 
• ο πλήρης εννοιολογικός σχεδιασμός της βάσης δεδομένων 
• το ακριβές περιεχόμενο της βάσης δεδομένων 
• το ακριβές περιεχόμενο των αναφορών που θα εξάγονται από την διαδικτυακή 

εφαρμογή 
• το ακριβές περιεχόμενο της γεωγραφικής βάσης δεδομένων 
• το ακριβές περιεχόμενο της εφαρμογής γεωγραφικού περιεχομένου 

Παραδοτέα: 
Π.Α.1.: Τεύχος Μελέτης Εφαρμογής 

 

Τίτλος Φάσης 

Β: Προμήθεια, 
εγκατάσταση και θέση σε 

λειτουργία εξοπλισμού 
και έτοιμου λογισμικού 

Παράδοση 

Τέλος 2ου μήνα 

υλοποίησης 

έργου 

Περιγραφή Φάσης: 
Η φάση αυτή περιλαμβάνει:  

 την εγκατάσταση του εξοπλισμού 
 την εγκατάσταση του έτοιμου λογισμικού  

Παραδοτέα: 
Π.Β.1: Εγκατεστημένος και λειτουργικά έτοιμος εξοπλισμός  
Π.Β.2: Εγκατεστημένο και λειτουργικά έτοιμο λογισμικό 
Π.Β.3: Εγχειρίδια χρήσεων λογισμικού και εξοπλισμού 

 

Τίτλος Φάσης 

Γ: Μητρώο επιχειρήσεων 
φυτικής – ζωικής 
παραγωγής και 

μεταποιημένων προϊόντων 

Παράδοση 

Τέλος 5ου μήνα 

υλοποίησης 

έργου 

Περιγραφή Φάσης: 
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Η φάση αυτή περιλαμβάνει:  

 την συγκέντρωση πρωτογενών δεδομένων των επιχειρήσεων 
 την ανάπτυξη βάσης δεδομένων 
 την ανάπτυξη της διαδικτυακής εφαρμογής 

Παραδοτέα: 
Π.Γ.1: Βάση δεδομένων 
Π.Γ.2: Διαδικτυακή εφαρμογή 
Π.Γ.3: Έκθεση αναφοράς 

 

Τίτλος Φάσης 

Δ: Εφαρμογή 
γεωγραφικής απεικόνισης 
επιχειρήσεων φυτικής – 
ζωικής παραγωγής και 

μεταποιημένων 
προϊόντων 

Παράδοση 

Τέλος 5ου μήνα 

υλοποίησης 

έργου 

Περιγραφή Φάσης: 
Η φάση αυτή περιλαμβάνει:  

 την γεωκωδικοποίηση των δεδομένων των επιχειρήσεων 
 την ανάπτυξη γεωγραφικής βάσης δεδομένων 
 την ανάπτυξη της εφαρμογής γεωγραφικής απεικόνισης επιχειρήσεων 

Παραδοτέα: 
Π.Δ.1: Γεωγραφική βάση δεδομένων 
Π.Δ.2: Εφαρμογή γεωγραφικής απεικόνισης επιχειρήσεων 
Π.Δ.3: Έκθεση αναφοράς 

 

Τίτλος Φάσης 
Ε: Εκπαίδευση 
χρηστών και 

πιλοτική λειτουργία 

Παράδοση 

Τέλος 6ου μήνα 

υλοποίησης 

έργου 

Περιγραφή Φάσης: 
Η φάση αυτή περιλαμβάνει:  

 την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού  
 την διενέργεια εκπαίδευσης 
 την πιλοτική λειτουργία 

Παραδοτέα: 
Π.Ε.1: Εκπαιδευτικό Υλικό 
Π.Ε.2: Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  
Π.Ε.3: Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας 

I.4 Ελάχιστες Προδιαγραφές Υπηρεσιών 

I.4.1 Υπηρεσίες εκπαίδευσης 

Στο πλαίσιο του Έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον 10 

ωρών, στο προσωπικό που θα υποδείξει Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
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Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε χώρους της Αναθέτουσας Αρχής με φυσική παρουσία των 

εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων. Αν και το πρόγραμμα της εκπαίδευσης, θα οριστικοποιηθεί 

μετά από συνεννόηση του Αναδόχου με το αρμόδιο προσωπικό της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, στην τεχνική τους προσφορά οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να παρουσιάσουν το 

προτεινόμενο πρόγραμμα και τις διαδικασίες εκπαίδευσης. Κατά τη φάση της εκπαίδευσης, ο 

ανάδοχος πρέπει να παραδώσει το εκπαιδευτικό υλικό για κάθε εκπαιδευόμενο, σε έντυπη και 

ψηφιακή μορφή. 

I.4.2 Υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας 

Η πιλοτική λειτουργία θα ξεκινήσει με το πέρας της εκπαίδευσης των χρηστών και σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Κατά την πιλοτική λειτουργία ο ανάδοχος θα προσφέρει 

τεχνική υποστήριξη στους χρήστες στη λειτουργία της βάσης και των εφαρμογών που θα έχουν 

αναπτυχθεί. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα πρέπει να επιλύει άμεσα τυχόν προβλήματα και βλάβες 

που προκύπτουν είτε με τη φυσική παρουσία στελεχών του, είτε απομακρυσμένα με τηλεφωνική ή 

ηλεκτρονική επικοινωνία, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος. 

I.4.3 Υπηρεσίες εγγύησης «καλής λειτουργίας» και συντήρησης 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες εγγύησης «καλής λειτουργίας» για διάστημα έξι 

(6) μηνών. Από το πέρας της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος, ξεκινά η 

περίοδος συντήρησης, οι υπηρεσίες της οποίας δεν εντάσσονται στο πλαίσιο του παρόντος Έργου 

και αποτελούν αντικείμενο νέας σύμβασης. 

Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος, οι υπηρεσίες του Αναδόχου είναι οι 

παρακάτω:  

 Διασφάλιση καλής λειτουργίας έτοιμου λογισμικού και εξοπλισμού. 

 Διασφάλιση καλής λειτουργίας Βάσης Δεδομένων. 

 Διασφάλιση καλής λειτουργίας Διαδικτυακής Εφαρμογής. 

 Διασφάλιση καλής λειτουργίας Εφαρμογής Γεωγραφικού Περιεχομένου. 

 Γεωκωδικοποίηση νέων δεδομένων επιχειρήσεων και επικαιροποίηση και ανανέωση της 

γεωγραφικής βάσης και της εφαρμογής γεωγραφικού περιεχομένου τουλάχιστον μία φορά 

κάθε τρεις (3) μήνες. 

 Εντοπισμός αιτιών βλαβών / δυσλειτουργιών και αποκατάσταση. 

 Παράδοση και εγκατάσταση νέων εκδόσεων έτοιμου λογισμικού, χωρίς πρόσθετη 

επιβάρυνση τον φορέα. 

 Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών, ή των επανεκδόσεων, ή τροποποιήσεων των 

εγχειριδίων χρήσης. 
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Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό, η εμπειρία του οποίου είναι 

ευθύνη του αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζει την αποκατάσταση βλαβών. 

I.5 Διοίκηση Έργου 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να καθορίσουν τα στελέχη που θα αναλάβουν τους ρόλους: 

 του Υπεύθυνου Έργου 

 του Υπεύθυνου Μητρώου Επιχειρήσεων Φυτικής – Ζωικής Παραγωγής και Μεταποιημένων 

Προϊόντων 

 του Υπεύθυνου Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης Επιχειρήσεων Φυτικής – Ζωικής 

Παραγωγής και Μεταποιημένων Προϊόντων 

Επιπλέον, πρέπει να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: 

*Α/Μ Ανθρωπομήνες 

I.6 Διαδικασία Παραλαβής - 

Παρακολούθησης 

Ι.6.1 Προϋποθέσεις και διαδικασία παραλαβής 

Η παραλαβή των παραδοτέων πραγματοποιείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Έργου. Για 

την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής, ο Ανάδοχος θα αποστέλλει στην ορισμένη από την 

Αναθέτουσα Αρχή επιτροπή παραλαβής αίτημα παραλαβής, με το οποίο θα διαβιβάζει τα παραδοτέα 

και τη συνοδευτική αναφορά πεπραγμένων και εργασιών. 

Στην περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές, οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

πρέπει να διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών το πολύ, 

από την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στις 

παρατηρήσεις της Επιτροπής, το πολύ εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα 

διαβίβασης των εγγράφων παρατηρήσεων. Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί 

έως δύο φορές. Η διαδικασία της επανυποβολής ενός παραδοτέου δεν κωλύει τη συνέχιση των 

εργασιών του Αναδόχου και δεν αποτελεί λόγο καθυστέρησης ή μετάθεσης της υποβολής και 

παραλαβής των παραδοτέων που ακολουθούν. 

A/A 
Ονοματεπώνυμο 

Στελέχους 

Εταιρεία / 
Σχέση 

Εργασίας 

Θέση 
στην 

Ομάδα 
Έργου 

Αρμοδι
ότητες 

Σύνολο 
Α/Μ* 

Α/Μ ανά Φάση Ποσοστό 
Συμμετοχής 

στο Έργο Α Β Γ Δ Ε 

1  
Π.χ. 
Υπάλληλος 
Εταιρείας 

Π.χ 
Υπεύθυνος 
Έργου 

        

2            

ΣΥΝΟΛΟ        

Πίνακας 1: Επιμερισμός Εργασιών 
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Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της 

σύμβασης, συντάσσει πρακτικό προσωρινής παραλαβής. Με την προσωρινή παραλαβή του 

τελευταίου παραδοτέου η επιτροπή υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή, συντάσσοντας 

το αντίστοιχο πρακτικό, το οποίο και θα διαβιβάσει στο αποφαινόμενο όργανο προς έγκριση ή 

απόρριψη. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της 

σύμβασης, συντάσσεται πρακτικό προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν από τους όρους της Σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 

επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν 

μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/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 πρακτικό οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρακτικό οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή 

του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. 

Ι.6.2 Απόρριψη παραδοτέου  - Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων, με έκπτωση επί της 

συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των παραδοτέων αυτών με άλλα, 

που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από 

την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης, 

η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε Ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 

ποινικές ρήτρες, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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I.7 Πίνακες Συμμόρφωσης 

I.7.1 Εξυπηρετητής (Server) 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Επεξεργαστής 
Intel XEON E5-2603 
v2 (1.8 GHz) 

  

2 Μνήμη RAM ≥ 8 GB   

3 Σκληρός δίσκος 
2 x 1TB (SATA III – 
7200 rpm) σε 
διαμόρφωση RAID 1 

  

4 Τροφοδοτικό 2 x 500Watt   

5 Δικτύωση Gigabit LAN   

6 
Λειτουργικό 
Σύστημα 

RedHat ή SuSE 
Linux Enterprise 

  

I.7.2 Προσωπικοί Η/Υ Laptop 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Αριθμός Μονάδων 2   

2 Συχνότητα Επεξεργαστή ≥ 2 Ghz   

3 Επεξεργαστής 
Intel Core i5 ή 

καλύτερο 
  

4 Προσφερόμενη Μνήμη (RAM) ≥ 4 GB   

5 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου ≥ 256 GB    

6 Κάρτα δικτύου 
Θύρα Ethernet 
10/100 Mbps 

  

7 Οθόνη ≥ 15.6 ίντσες   

8 USB θύρες  ≥ 3   

9 Κάρτα Γραφικών ≥ 2 GB   

10 Λειτουργικό Σύστημα 
Windows 10 
Pro 64 Bit 
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I.7.3 Λογισμικό Γεωπληροφοριακών Συστημάτων (GIS) 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Εύρεση τοποθεσίας με Χ, Υ ή 
γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό 
πλάτος σε ένα χάρτη. 

ΝΑΙ   

2 Δυνατότητα σύγκρισης 
αλληλεπικαλυπτόμενων επιπέδων 
είτε με ορισμό διαφάνειας είτε με 
χρήση swipe. 

ΝΑΙ   

3 Εμφάνιση διαφόρων τμημάτων 
ενός χάρτη σε ξεχωριστά 
παράθυρα 

ΝΑΙ   

4 Δυνατότητα μέτρησης  
αποστάσεων  και περιοχών σε 
μονάδες επιλογής του χρήστη. 

ΝΑΙ   

5 Εύρεση διευθύνσεων και περιοχών 
χρησιμοποιώντας  διαδικτυακή 
υπηρεσία γεωκωδικοποίησης. 

ΝΑΙ   

6 Δυνατότητα γεωκωδικοποίησης 
διευθύνσεων, αντίστροφης 
γεωκωδικοποίησης και μαζικής 
γεωκωδικοποίησης (batch 
geocoding). 

ΝΑΙ   

7 Δημιουργία περιγραφικών 
ερωτημάτων. 

ΝΑΙ   

8 Δημιουργία χωρικών ερωτημάτων 
με δυνατότητα επιλογής μεθόδου 
αναζήτησης. 

ΝΑΙ   

9 Φιλτράρισμα των δεδομένων που 
εμφανίζονται σε ένα χάρτη βάσει 
κριτηρίων που ορίζει ο χρήστης. 

ΝΑΙ   

10 Flash, ζουμ σε, μετακίνηση σε, 
επιλογή και εμφάνιση των 
μεμονωμένων χαρακτηριστικών 
σε ένα χάρτη με βάση μια 
εγγραφή στον πίνακα 
περιγραφικών χαρακτηριστικών. 

ΝΑΙ   

11 Δυνατότητα ταξινόμησης των 
δεδομένων ενός πίνακα με 
πολλαπλά πεδία. Αλλαγή σειράς 
πεδίων, μεγέθους και απόκρυψη 
πεδίων. 

ΝΑΙ   

12 Άνοιγμα πολλών πινάκων στο ίδιο 
παράθυρο σε διαφορετικά Tabs. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

13 Δημιουργία γραφήματος (να 
υποστηρίζει όλους τους τύπους 
γράφηματων). 

ΝΑΙ   

14 Δημιουργία αναφορών. ΝΑΙ   

15 Δυνατότητα ένωσης πινάκων και 
επικύρωσης δεδομένων στους 
πίνακες προς συνένωση, με σκοπό 
την αποφυγή σφαλμάτων. 

ΝΑΙ   

16 Προσθήκη δεδομένων υποβάθρου 
και χωρικών δεδομένων από 
διαδικτυακές υπηρεσίες συμβατές 
με το προσφερόμενο desktop 
GIS. 

ΝΑΙ   

17 Δυνατότητα On-the-fly προβολής 
όλων των δεδομένων (vector και 
raster) στο σύστημα του χάρτη. 

ΝΑΙ   

18 Δημιουργία κανάβων Graticules, 
Measured Grids, and Reference 
Grids. 

ΝΑΙ   

19 Δημιουργία χαρτών αναφοράς για 
άλλα δεδομένα (Reference και 
Overview Maps). 

ΝΑΙ   

20 Τεχνικές ταξινόμησης των 
χωρικών δεδομένων βάσει των 
ποσοτικών ή και των ποιοτικών 
τους χαρακτηριστικών για τη 
δημιουργία θεματικών χαρτών. Να 
υποστηρίζει όλους τους τύπους 
της θεματικής χαρτογραφίας, 
Unique Value, Graduated Colors or 
Symbols, Dot Density Mapping, 
Chart Mapping Including Pie και 
Bar Chart. 

NAI   

21 Πρόσβαση σε περισσότερα από 
19500 προκαθορισμένα σύμβολα 
και δυνατότητα αναζήτησης 
συμβόλων με χρήση tags. 

NAI   

22 Δυνατότητα μετατροπής 
γραφικών  (σημεία, γραμμές, 
πολύγωνα, κείμενο) σε Features. 

ΝΑΙ   

23 Δημιουργία δυναμικών ετικετών 
On- the-fly με αυτόματη ανίχνευση 
συγκρούσεων για την τοποθέτηση 
των ετικετών. 

ΝΑΙ   

24 Κανόνες τοποθέτησης ετικετών για 
τον καθορισμό προτεραιότητας 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

εμφάνισης ετικετών μεταξύ των 
επιπέδων. 

25 Δυνατότητα δημιουργίας 
annotation από τις ετικέτες στο 
χάρτη  

NAI   

26 Υποστήριξη χρονικά 
μεταβαλλόμενων δεδομένων  με 
δημιουργία χρονοσειρών, ή χάρτη 
κινούμενων εικόνων των χρονικά 
μεταβαλλόμενων δεδομένων 
(animation). Δυνατότητα 
εξαγωγής σε βίντεο. 

NAI   

27 Δημιουργία και διαχείριση 
καταλόγων δεδομένων 
πλεγματικού τύπου σε 
γεωγραφική βάση δεδομένων. 

NAI   

28 Υποστήριξη βασικών λειτουργιών 
χωρικής ανάλυσης όπως 

 Αποκοπή (Clip) 

 Τομή (Intersect) 

 Ένωση (Union) 

 Ζώνες Επιρροής (Buffer) 

 Πολλαπλές ζώνες επιρροής 
(Multiple Ring Buffer) 

ΝΑΙ   

29 Υποστήριξη Γεωγραφικών 
Συστήματων συντεταγμένων και  
Προβολικών Συστημάτων 
συντεταγμένων. 

ΝΑΙ   

30 Δυνατότητα δημιουργίας custom 
Coordinate Transformations. 

ΝΑΙ   

31 Δυνατότητα εκτύπωσης χαρτών 
με χρήση Windows και PostScript 
drivers 

ΝΑΙ   

32 Δυνατότητα ανάλυσης του χάρτη 
για εντοπισμό πιθανών λαθών και 
μη υποστηριζόμενου 
περιεχομένου, καθώς και 
συμβουλές για τη βελτίωση της 
απόδοσης. 

 

ΝΑΙ 

  

33 Δυνατότητα δημιουργίας map 
books. 

ΝΑΙ   

34 Δυνατότητα δημιουργίας στατικών 
χαρτοσυνθέσεων υποβάθρου  

NAI   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

35 Εξαγωγή χαρτών σε τύπους 
δεδομένων, όπως jpg, tiff, bmp, 
gif, png, emf, svg, eps, pdf κ.α. 

ΝΑΙ   

36 Ενσωμάτωση δεδομένων και 
χάρτη σε ένα νέο αρχείο με σκοπό 
τη διαμοίραση. 

ΝΑΙ   

37 Δυνατότητα διαμοίρασης χάρτη ως 
υπηρεσία στο cloud. 

ΝΑΙ   

38 Αυτοματοποίηση ροών εργασίας 
κατά τη δημιουργία ενός χάρτη 

ΝΑΙ   

39 Υποστήριξη περιβαλλόντων script 
προγραμματισμού σε Python. 

ΝΑΙ   

40 Δυνατότητα ανάγνωσης 
διανυσματικών δεδομένων, όπως 
Geodatabase, Shapefiles, ArcInfo 
Coverages, PC ArcInfo Coverages, 
DXF, DWG, DGN, SDC, VPF, 
ArcGIS Server Services, ArcIMS 
Services,  ArcGIS Server Feature 
Services,  OGC Web Coverage 
Service (WCS), OGC Web Map 
Server (WMS),OGC GML Simple 
Features, OGC GML Web Feature 
Service Access for Simple 
Features-Based Services. 

ΝΑΙ   

41 Δυνατότητα ανάγνωσης 
δεδομένων πλεγματικού τύπου: 
ADRG, BIL, BIP, BSQ, BAG, BT,  
BMP, BSB,  CADRG, CIB, DIB, 
DIGEST, ASRP, UTM USRP, UPS 
USRP, DIMAP,  DTED (levels 
0,1,2), Geodatabase Raster, 
GeoTIFF, FST, ENVI, ERDAS 
IMAGINE, ESRI GRID, ECRG, 
ESAT, ECW, FLT, GDAL, VRT, 
GRIB, HDF, HGT, RST, NITF,  ,  
Intergraph Raster Files (CIT, 
COT), IMG/LBL,  LAN, QuickBird 
Satellite, LAS (Lidar Data Files), 
LAS Dataset, LASZ, RAW, RPF 
JPEG,  
Raster Catalog, SPOT Satellites, 
JFIF,  MrSid,  NITF, SDTS, SRTM. 

ΝΑΙ   

42 Δυνατότητα εισαγωγής CAD 
αρχείων (DXF, DGN) σε 
γεωγραφική βάση δεδομένων. 

ΝΑΙ   





 

Σελίδα 59 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

43 Άμεση χρήση CAD δεδομένων για 
επισκόπηση, αναζητήσεις και 
ανάλυση. 

ΝΑΙ   

44 Συνεργασία με λογισμικό συλλογής 
δεδομένων πεδίου. 

ΝΑΙ   

45 Ταυτόχρονη επεξεργασία 
πολλαπλών επιπέδων στον ίδιο 
χάρτη. 

ΝΑΙ   

46 Δημιουργία multipart features 
(σημεία, γραμμές, πολύγωνα). 

ΝΑΙ   

47 Ταυτόχρονη επανασχεδίαση 
κοινών ακμών μεταξύ χωρικών 
στοιχείων. 

ΝΑΙ   

48 Δυνατότητα αγκίστρωσης 
(snapping) κατά την επεξεργασία 
των χωρικών στοιχείων, ακόμη και 
σε πολλαπλά θεματικά επίπεδα και 
δυνατότητα ρύθμισης των 
χαρακτηριστικών του 
περιβάλλοντος snapping. 

ΝΑΙ   

49 Δυνατότητα δημιουργίας map 
topology, ώστε  να γίνεται 
ταυτόχρονη επεξεργασία 
χαρακτηριστικών που η γεωμετρία 
τους συμπίπτει. 

ΝΑΙ   

50 Εμφάνιση και διαχείριση Linear 
Referencing δεδομένων. 

ΝΑΙ   

51 Χωρική Αναφορά δεδομένων 
εικόνας ( Γεωαναφορά ) και 
δημιουργία νέας εικόνας με χωρική 
αναφορά ή αποθήκευση των 
πληροφοριών αναφοράς στην 
αρχική εικόνα. 

ΝΑΙ   

52 Αυτόματη ή ημιαυτόματη 
διανυσματοποίηση δεδομένων 
πλεγματικού τύπου 1bit ή 8bit. 
Δυνατότητα snapping σε 
δεδομένα πλεγματικού τύπου. 

ΝΑΙ   

53 Εργαλεία επεξεργασίας των 
δεδομένων πλεγματικού τύπου για 
την εισαγωγή τους στη διαδικασία 
αυτόματης διανυσματοποίησης. 

ΝΑΙ   

54 Δυνατότητα δημιουργίας αρχείου 
άδειας σε γεωβάση για προστασία 
των δεδομένων και ορισμό 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

χρονικών ορίων για τη χρήση των 
δεδομένων στο αρχείο της 
γεωβάσης που μοιράζεστε με 
άλλους χρήστες. 

55 Δημιουργία μεταδεδομένων και 
παρουσίασης τους με τη χρήση 
διαφορετικών μορφών 
(υποστήριξη ISO 19139). 

ΝΑΙ   

56 Import/Export Metadata. ΝΑΙ   

57 Orthorectify On-the-Fly. ΝΑΙ   

58 On-the-Fly Panchromatic 
Sharpening. 

ΝΑΙ   

59 On-the-Fly Hillshade Effect για 
ψηφιακά μοντέλα εδάφους. 

ΝΑΙ   

60 Δημιουργία Raster Mosaics. ΝΑΙ   

61 Να παρέχει για κάθε άδεια Desktop 
GIS τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
cloud based υπηρεσίες σε ένα 
ονομαστικό χρήστη στα πλαίσια 
της εγγύησης/συντήρησης του 
λογισμικού. 

ΝΑΙ   

62 Δυνατότητα ταυτόχρονης 
εγκατάστασης λογισμικού που να 
παρέχει 

 Προβολή 2D και 3D σε ενιαίο 
περιβάλλον για παρουσίαση 
και επεξεργασία δεδομένων 

 Δυνατότητα δημιουργίας 
πολλών χαρτών και 
χαρτοσυνθέσεων (layouts) 
στο ίδιο project 

 Δυνατότητα σύνδεσης των 
δισδιάστατων και 
τρισδιάστατων όψεων των 
δεδομένων για παράλληλη 
πλοήγηση 

 Δυνατότητα δημιουργίας 
διαδικτυακών υπηρεσιών 
(web services) για 
δισδιάστατα (2D) και 
τρισδιάστατα (3D) δεδομένα 

 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΙΙ.1 Εξοπλισμός 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 

[€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

        

        

        

ΣΥΝΟΛΟ    

 

ΙΙ.2 Έτοιμο Λογισμικό 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 

[€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

        

        

        

ΣΥΝΟΛΟ    

 

ΙΙ.3 Υπηρεσίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ      
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ΙΙ.4 Άλλες Δαπάνες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 

[€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ      

 

ΙΙ.5 Εκπαίδευση Χρηστών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 

[€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

ΣΥΝΟΛΟ    

 

ΙΙ.6 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

     

     

     

     

     

     

     

 ΣΥΝΟΛΟ     

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
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ΙΙ.7 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς ανά Οικονομικό Φορέα 

Α/Α 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΦΟΡΕΑ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

     

     

     

     

     

     

     

ΣΥΝΟΛΟ    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥΔ  

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  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  

- Ονομασία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [50031] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Θ. Σοφούλη 62α/Θεσσαλονίκη] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ηρακλής Μήτσιος] 

- Τηλέφωνο: [2310403006] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [i.mitsios@rdfcm.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.rdfcm.gr. 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος της δημόσιας σύμβασης: «Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων – Μητρώου Επιχειρήσεων 

Φυτικής – Ζωϊκής Παραγωγής και Μεταποίησης Προϊόντων Αγροδιατροφικού Τομέα της 

Π.Κ.Μ.» Ταξινόμηση κατά CPV: 48000000-8 ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 72000000-5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

[……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

http://www.rdfcm.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους4; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι:  

α) [……] 

                                           
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
3 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. 

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

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

 

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: [……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ5 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

[]Ναι []Όχι 

                                           
5  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.” 
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στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

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 ΙΙΙ 

και ΙV για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

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

οικονομικός φορέας  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφής 

υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης; 

[]Ναι []Όχι 

 

 

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).  

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
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1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

2. δωροδοκία· 

3. απάτη· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου 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): 

[……][……][……][……]6 

Εάν ναι, αναφέρετε7: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

                                           
6 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
7 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 





 

Σελίδα 69 

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: 

 

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): 

[……][……][……][……]8 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)9; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

 

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 ασφάλισης10, στην Ελλάδα 

και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

                                           
8 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
9 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)  

10 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).  
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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; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;11 

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 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 12 

                                           
11 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  

12 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][……][……] 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται 

να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης 

υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας 

και των μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 

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:  

[..........……] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 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;  

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 

[] Ναι [] Όχι 
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αποκλεισμού ή την 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;  

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλόλητα 

Καταλληλότητα Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος μέλος εγκατάστασής του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
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Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 

Απάντηση: 

1)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:  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Το αποτέλεσμα χρήσης προ φόρων για το 

έτος 2016 είναι το εξής: 

[…..], νόμισμα 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 

σχετικά με τον κύκλο εργασιών δεν είναι 

διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 

περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 

ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 

οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 

ο οικονομικός φορέας 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 ιδιωτικούς: 

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) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται 

από τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών: 

 

 

 

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

3) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας13 το ακόλουθο τμήμα 

(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

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; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

                                           
13 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.  
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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: 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 

σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται, 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 

δωρεάν. 

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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών 

 

1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

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

Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή 

Πλήρης Διεύθυνση 

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

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

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… ΑΦΜ……..Οδός …………. Αριθμός ……. 

Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

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

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

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

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 

αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… 

συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή 

όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

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

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 

σας. 
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Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 

ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί 

στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε 

το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.  

                                                                                                                             

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

2. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

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

Προς: ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

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

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

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… ΑΦΜ………Οδός …………. Αριθμός ……. 

Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

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

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

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

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ......................... (<συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με 

διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ>), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της 

σύμβασης με αριθμό ……… που αφορά ………………. συνολικής αξίας ……………………. σύμφωνα με τη 

με αριθμό ……………. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή 
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Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 

σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 

ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί 

στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε 

το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 

                                                                                                                                 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία Γέννησης: __ /__ / ____ 
Τόπος 
Γέννησης: 

 

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Περίοδος Φοίτησης 

   

   

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

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

Απασχόληση στο Έργο (ή 
Θέση) 

Περίοδος (από – 
έως) 

ΑΜ 

     

     

 

3. ΓΛΩΣΣΕΣ: (1 – εξαιρετικα, 5 – βασικα) 

Language Ανάγνωση Γραφή Ομιλία 

    

    

 





 

Σελίδα 81 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης 

 

Στην …… σήμερα, την ............., ημέρα ..................... μεταξύ αφενός του ΝΠΙΔ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ («Αναθέτουσα Αρχή»)», που εδρεύει στον νομό 

Θεσσαλονίκης, οδός Θ. Σοφούλη 62Α, με ΑΦΜ 090187711, φορολογικά υπαγόμενη στην ΔΟΥ Ζ΄ 

Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολο 

Τζιτζικώστα στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως Αναθέτουσα Αρχή και αφετέρου 

της εταιρεία με την επωνυμία ..........................................................., που εδρεύει 

στην ...................... στην οδό ........................, ΤΚ ................., με ΑΦΜ ................. και 

ΔΟΥ ..............................., η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τ.............................., (τίτλος 

εκπροσώπου) και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως Ανάδοχος, έχοντας υπόψη τον 

συνοπτικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με την αρ. 

Πρωτοκόλλου …………………………. διακήρυξη («η Διακήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με 

την υπ. αρ. ......................... Απόφαση κατακύρωσης («η Κατακύρωση»), ο Ανάδοχος αναλαμβάνει 

να υλοποιήσει το Έργο «Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων – Μητρώου Επιχειρήσεων Φυτικής – 

Ζωϊκής Παραγωγής και Μεταποίησης Προϊόντων Αγροδιατροφικού Τομέα της Π.Κ.Μ.», το 

οποίο έχει ενταχθεί στη ΣΑΕ…….., με κωδικό πράξης  της Αναθέτουσας Αρχής. 

Κατ’ ακολουθία των παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι (Αναθέτουσα Αρχή και Ανάδοχος) 

συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:  

VI.1 Προκαταρκτικές Διατάξεις 

VI.1.1 Αντικείμενο του έργου 

Το Έργο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους 1) της παρούσας Σύμβασης 2) την 

από ................ υπ’ αριθ. ............. διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του Έργου, 3) την υπ. 

αρ. .......................... Απόφαση κατακύρωσης, 4) την Τεχνική – Οικονομική Προσφορά του 

Αναδόχου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο Τμήμα της παρούσας Σύμβασης ως Παραρτήματα: Ι 

(Διακήρυξη), ΙΙ (Απόφαση κατακύρωσης), ΙΙΙ (Τεχνική – Οικονομική Προσφορά) αντίστοιχα. 

VI.1.2 Γλώσσα της Σύμβασης 

Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 

Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και όλο το 

υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει. 
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VI.1.3 Ιεράρχηση συμβατικών τευχών 

Τα τεύχη της διαδικασίας που μετά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης θα αποτελούν τα 

συμβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:  

 Σύμβαση 

 Απόφαση κατακύρωσης στον Ανάδοχο 

 Οικονομική προσφορά του Αναδόχου 

 Τεχνική προσφορά του Αναδόχου 

 Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

VI.1.4 Έγγραφη επικοινωνία 

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (έγγραφα, διοικητικές 

εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά ή και 

ιδιοχείρως, ως ακολούθως:  

Για την Αναθέτουσα Αρχή:  

…………(ονοματεπώνυμο αρμοδίου)…………  

Διεύθυνση  

Τηλ: ................  

Fax: ................  

Για τον Ανάδοχο: .....................................  

.....................................  

..................................  

.....................................  

Τηλ: ..........................  

Fax: ........................  

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

του Εγγράφου και την απόδειξη της.  

Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, 

πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, 

συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή. 
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VI.1.5 Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές 

και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 

περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

του.  

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή σύνολο του Έργου που θα 

εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ειδικότερα:  

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς 

τρίτος προς την Αναθέτουσα Αρχή να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών 

χωρίς την προηγούμενη δική του έγκριση. 

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα 

στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως εμπιστευτικές 

πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν 

έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών 

πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο 

και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για το δικό του 

οργανισμό και για τις δικές του πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα 

συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής και να παραδώσει με τη λήξη της όλα τα στοιχεία, 

έγγραφα κ.λπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν την Αναθέτουσα Αρχή. 

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε 

προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχουν στην κατοχή τους για την υλοποίηση και 

παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπουν στην 

Αναθέτουσα Αρχή και στα άτομα που ορίζονται από αυτόν να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης 

αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα 

υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου με βάση τα αναφερόμενα στη Σύμβαση. 

- Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι 

υπάλληλοι / συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω 

υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι, σε περίπτωση υπαιτιότητας του 

Αναδόχου στην μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, η Αναθέτουσα Αρχή 

διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας. 
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- Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που 

τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες 

και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη 

«εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την 

Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο 

απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες 

καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. 

VI.1.6 Υποκατάσταση Αναδόχου 

Η υποκατάσταση του Αναδόχου από τρίτο στην υλοποίηση του Έργου (εκχώρηση του Έργου) είναι 

δυνατή αποκλειστικά υπό τις προϋποθέσεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 132 

του Ν. 4412/2016. Η υποκατάσταση απαγορεύεται, χωρίς έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία 

αποφασίζει ύστερα από αίτηση του Αναδόχου και πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει ότι έχει χωρήσει υποκατάσταση του Αναδόχου χωρίς 

έγκριση κηρύσσει έκπτωτο τον Ανάδοχο. Δεν θεωρείται υποκατάσταση η, εκ μέρους του Αναδόχου, 

υπεργολαβική ανάθεση συγκεκριμένων εργασιών του Έργου. 

Σε κάθε περίπτωση υποκατάστασης, ο Ανάδοχος ευθύνεται μαζί με τον υποκατάστατο εις ολόκληρον 

προς την Αναθέτουσα Αρχή, το προσωπικό του Έργου και οποιονδήποτε τρίτο. Κατ' εξαίρεση μπορεί 

να εγκριθεί η υποκατάσταση με απαλλαγή του Αναδόχου από την ευθύνη του προς την Αναθέτουσα 

Αρχή, αν αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του Έργου και ο Ανάδοχος βρίσκεται σε προφανή 

αδυναμία να περατώσει το Έργο.  

Για να εγκριθεί η υποκατάσταση με απαλλαγή από την ευθύνη του αρχικού Αναδόχου, στην αίτηση 

του Αναδόχου προσδιορίζεται το τμήμα του Έργου, για το οποίο ζητείται η υποκατάσταση με 

απαλλαγή από την ευθύνη και η πιστοποίηση μετά την οποία όλες οι πληρωμές θα διενεργούνται 

απευθείας στον νέο Ανάδοχο. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται και δήλωση του νέου Αναδόχου ότι 

αποδέχεται το περιεχόμενο της αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Με την 

απόφαση έγκρισης της υποκατάστασης με απαλλαγή καθορίζεται το τμήμα του Έργου για το οποίο 

ισχύει η υποκατάσταση, αν η υποκατάσταση δεν γίνεται για το σύνολο του Έργου, η πιστοποίηση 

μετά την οποία οι πληρωμές θα διενεργούνται στον νέο Ανάδοχο, οι εγγυήσεις του νέου Αναδόχου 

και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής ο υποκατάστατος του 

Αναδόχου επέχει στο εξής θέση Αναδόχου και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες για το σύνολο του Έργου 

ή για τα τμήματα του Έργου που προσδιορίζονται με την απόφαση έγκρισης της υποκατάστασης με 

απαλλαγή της ευθύνης του αρχικού Αναδόχου. Επίσης αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις του αρχικού 

Αναδόχου προς το προσωπικό που εργάσθηκε στο Έργο τους τελευταίους τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποκατάσταση. Οι εγγυήσεις επ' ονόματι του αρχικού Αναδόχου ή το μέρος τους που ορίζεται 
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με την εγκριτική απόφαση αποδίδονται, αφού προηγουμένως κατατεθούν νέες ισόποσες εγγυήσεις 

από τον νέο Ανάδοχο. Μόνο μετά την κατάθεση αυτή επέρχεται η απαλλαγή του αρχικού Αναδόχου 

από την ευθύνη του. Σε περίπτωση ένωσης που την υποκατάσταση ζητεί μέλος της, απαιτείται η 

συναίνεση όλων των μελών της ένωσης και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι προηγούμενες 

παράγραφοι.  

VI.1.7 Υπεργολαβία 

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει 

προσδιορίσει στην Προσφορά, για το εκεί προσδιοριζόμενο τμήμα. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν 

οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.  

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 

υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται 

από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους 

συνεργάτες / υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά από προηγούμενη 

σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. Για την αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειμένου 

να δοθεί η σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής θα πρέπει να αποδείξει ο πρώτος ότι στο 

πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις με τις οποίες ο αρχικός 

υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και 

κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιμη και 

αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται 

στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής για εξεύρεση 

αντικαταστάτη υπεργολάβου, σε εύλογο κατά την Αναθέτουσα Αρχή χρονικό διάστημα. Εάν ο 

Ανάδοχος συνάψει Σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, την Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς 

προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.  

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

Ανάδοχος. 

VI.2 Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής 

VI.2.1 Διάθεση προσωπικού 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την παρακολούθηση 

και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην Αναθέτουσα 

Αρχή. 
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VI.2.2 Παροχή εγγράφων – πληροφοριών 

Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή 

και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με 

την εκτέλεση του Έργου, μετά από σχετικό προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την οριστική 

παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης. 

VI.2.3 Παροχή πρόσβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, σε όλους τους χώρους που 

θα βρίσκεται εγκατεστημένος ο εξοπλισμός κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε περίπτωση 

που προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιμέρους άρθρα της Σύμβασης και εκτός εργασίμων ημερών 

και ωρών.  

Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του 

προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο 

σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το Έργο. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται 

να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση στις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές και εξοπλισμό του που έχουν 

συνάφεια με το Έργο. 

VI.2.4 Συνδρομή σε θέματα επικοινωνίας με τρίτους 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να 

διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ 

όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των 

συμβατικών υποχρεώσεών του. 

VI.3 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

VI.3.1 Γενικές υποχρεώσεις 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα 

προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών 

καθώς και τη σχετική προσφορά του. 

Τα παραδοτέα που προβλέπεται να παρασχεθούν στο πλαίσιο της Σύμβασης πρέπει να συμφωνούν, 

από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα, στην παρούσα Σύμβαση, στη διακήρυξη και στα υπόλοιπα 

συμβατικά τεύχη. 
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VI.3.2 Υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της 

Σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση 

με τη Σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε 

συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον 

Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την 

αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών από τον 

Ανάδοχο σε τρίτους και την παράλειψή της στο μέλλον. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του 

απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Δεν δεσμεύει δε την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς 

προηγούμενη γραπτή άδειά της. 

VI.3.3 Κίνδυνος ζημίας ή απώλειας 

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν στην 

Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της Σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, 

υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή αντικατάστασή 

τους. Μετά την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων 

και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ 

ευκαιρία της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο, εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη 

αυτού ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει πλήρως για κάθε ζημία την Αναθέτουσα 

Αρχή που προκύπτει από απαίτηση τρίτων σε σχέση με την εκτέλεση του Έργου, η οποία απορρέει 

από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή 

εμπορικών σημάτων εκ μέρους του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή στην Προσφορά. Ο 

Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζημία 

που ενδεχομένως προκληθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που 

συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

συνδράμει με δαπάνες του καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως η παροχή αποδεικτικών 

στοιχείων, την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή 

δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των 

συμβατικών υποχρεώσεών του. 
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VI.4 Κατάθεση Εγγυήσεων 

VI.4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ΄ αριθμ. ............... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας 

.............. ποσού ............. € που αντιστοιχεί στο 5% των .............. € (σύνολο καθαρής αξίας της 

Σύμβασης άνευ Φ.Π.Α.). 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική εξέταση του αιτήματος κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, θα 

αποφαίνεται περί του αιτήματος και θα ενημερώνει σχετικά τον Ανάδοχο, ο οποίος θα προβαίνει στις 

αντίστοιχες ενέργειες, ήτοι κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά από την οριστική παραλαβή των παραδοτέων του Έργου και την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

VI.4.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την οριστική παραλαβή του Έργου, πριν από την επιστροφή σ’ αυτόν 

της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και προκειμένου να επιστραφεί αυτή, να καταθέσει 

εγγυητική επιστολή, η αξία της οποίας θα ανέρχεται στο 2,5% του Συμβατικού Τιμήματος άνευ 

Φ.Π.Α. με χρόνο ισχύος ίσο από την Περίοδο Εγγύησης και η οποία επιστρέφεται με τη λήξη της 

Περιόδου Εγγύησης.  

Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που 

εξέδωσε εγγυητική επιστολή περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο 

Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγυητική επιστολή με τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) ημερών 

από την προηγούμενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα 

εγγυητική επιστολή, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

VI.4.3 Ασφάλιση 

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν στην 

Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της Σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, 

υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόμη και 

αντικατάστασή τους. Μετά την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή.  

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης 

ή ζημιάς που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου από τον 

Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα 

του εξοπλισμού. 
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VI.4.4 Αποζημίωση 

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση του 

Έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων 

και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή την 

Προσφορά. 

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική αποδεδειγμένη ζημία που 

ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από ευθύνη του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται 

με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. Σε καμία περίπτωση η συνολικώς οφειλόμενη αποζημίωση 

δεν δύναται να υπερβεί το ύψος του συμβατικού τιμήματος. 

VI.4.5 Υπερημερία Αναθέτουσας Αρχής 

Αν η Αναθέτουσα Αρχή καταστεί υπερήμερη ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών 

της, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση μόνο για τις θετικές του ζημιές που προκαλούνται 

μετά την επίδοση από αυτόν σχετικής έγγραφης όχλησης. Η έγγραφη όχληση υποβάλλεται μετά την 

έναρξη της υπερημερίας της Αναθέτουσας Αρχής, άλλως είναι πρόωρη και δεν επιφέρει τα έννομα 

αποτελέσματα της. Η ως άνω έγγραφη όχληση πρέπει να περιέχει κατ' ελάχιστον, τα πραγματικά 

περιστατικά που συνιστούν την υπερημερία της Αναθέτουσας Αρχής, το είδος των θετικών ζημιών 

των οποίων θα ζητηθεί η αποζημίωση και την ημερήσια αποζημίωση. Όχληση που δεν έχει το 

περιεχόμενο αυτό δεν επιφέρει έννομες συνέπειες. 

Σε περίπτωση υπερημερίας από καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμού, οι θετικές ζημιές οφείλονται 

κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τον τόκο υπερημερίας. 

VI.5 Χρονοδιάγραμμα – Παραδοτέα - Καθυστερήσεις 

VI.5.1 Χρονοδιάγραμμα έργου - παραδοτέα 

Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει από την Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης και 

διαρκεί έξι (6) μήνες.  

Μετά το πέρας υλοποίησης του Έργου θα ξεκινήσει η περίοδος «εγγύησης καλής λειτουργίας», η 

οποία θα έχει διάρκεια έξι (6) μήνες. 

Το Έργο θα ολοκληρωθεί σε πέντε (5) φάσεις: 

Φάση Α: Μελέτη Εφαρμογής 

Θα ολοκληρωθεί μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη του Έργου. 

Φάση Β: Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού και έτοιμου 

λογισμικού 
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Θα ολοκληρωθεί μέσα σε ένα (1) μήνα αρχόμενου μετά το τέλος του 1ου μήνα υλοποίησης του 

Έργου. 

Φάση Γ: Μητρώο επιχειρήσεων φυτικής – ζωικής παραγωγής και μεταποιημένων 

προϊόντων 

Θα ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες αρχόμενων μετά το τέλος του 2ου μήνα υλοποίησης του 

Έργου. 

Φάση Δ: Εφαρμογή γεωγραφικής απεικόνισης επιχειρήσεων φυτικής – ζωικής 

παραγωγής και μεταποιημένων προϊόντων 

Θα ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες αρχόμενων μετά το τέλος του 2ου μήνα υλοποίησης του 

Έργου. 

Φάση Ε: Εκπαίδευση Χρηστών και Πιλοτική Λειτουργία 

Θα ολοκληρωθεί μέσα σε ένα (1) μήνα αρχόμενου μετά το τέλος του 5ου μήνα υλοποίησης του 

Έργου. 

Με βάση τα παραπάνω, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου διαμορφώνεται στο παρακάτω 

διάγραμμα ως εξής: 

Α/Α Φάσης 
Μήνες Υλοποίησης Έργου 

M1 M2 M3 Μ4 Μ5 Μ6 

Α       

Β       

Γ       

Δ       

Ε       

VI.5.2 Παράταση διάρκειας σύμβασης 

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. 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. 
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VI.6 Προϊόντα και Υπηρεσίες  

VI.6.1 Ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών 

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν στα πλαίσια της 

Σύμβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε 

άποψη, με τα οριζόμενα στο Αναλυτικό Τεύχος της διακήρυξης του Έργου και στην Προσφορά του 

Αναδόχου. Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση 

από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή. Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των προϊόντων 

ή υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

VI.6.2 Κυριότητα προϊόντων και υπηρεσιών 

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, o 

πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς 

παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα 

αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της 

Αναθέτουσας Αρχής, που μπορεί να τα διαχειρίζεται πλήρως και να τα εκμεταλλεύεται, εκτός και αν 

ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.  

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής 

κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα 

παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. 

Με την οριστική παραλαβή του Έργου, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα παραχθούν 

κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους μεταβιβάζονται από 

τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα είναι πλέον ο αποκλειστικός δικαιούχος 

επί του Έργου, και θα φέρουν όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά αναφερομένων, της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού 

με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, 

εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του 

Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της Σύμβασης. 

Επιπλέον, ο Ανάδοχος πρέπει να παρέχει το σύνολο της πληροφορίας όπως και κάθε άλλο έγγραφο 

ή υλικό  που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, με τέτοιες 

άδειες ή με μεταβίβαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να 

μπορεί:  

(α) να χρησιμοποιεί και να εκτελεί τα παραδοτέα,  

(β) να μελετά τα παραδοτέα και να χρησιμοποιεί την πληροφορία που υπάρχει σε αυτό, 

(γ) να αναδιανέμει αντίγραφα των παραδοτέων ελεύθερα,  
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(δ) να βελτιώνει τα παραδοτέα και να δημοσιεύει τις βελτιώσεις στο ευρύ κοινό ώστε να αυξάνει τη 

δημόσια ωφέλεια από αυτά. 

Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της Σύμβασης, ρητά και ανεπιφύλακτα συμφωνεί, συνομολογεί και 

αποδέχεται ότι δε θα ασκήσει κανένα από τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που τυχόν έχει επί 

των παραδοτέων ή άλλου αντικειμένου που προστατεύεται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, 

ιδίως πνευματικά δικαιώματα, σήματα ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να εμποδίσει την 

άσκηση οποιουδήποτε από τις παραπάνω αναφερθέντες πράξεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

Τα δικαιώματα επί του βασικού (έτοιμου) λογισμικού που ο Ανάδοχος εγκαθιστά στον εξοπλισμό, 

παραμένουν στους νόμιμους δικαιούχους. Με την οριστική παραλαβή, η Αναθέτουσα Αρχή αποκτά 

τη μη αποκλειστική άδεια χρήσης του, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που έχει νομίμως θέσει ο 

κατά περίπτωση κατασκευαστής του. 

VI.6.3 Εγγυητική ευθύνη 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους 

και προϋποθέσεις της Σύμβασης και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, 

αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στη Διακήρυξη. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε 

ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου, εκτός αν μπορέσει να 

αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στην 

κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση. Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της 

περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή του συνόλου του εξοπλισμού ή του 

λογισμικού, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε να διατηρηθεί το 

επίπεδο που καθορίζεται στη Σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.  

VI.6.4 Εγγύηση 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες εγγύησης «καλής λειτουργίας» για διάστημα 

έξι (6) μηνών. Ως έναρξη των περιόδων εγγύησης ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας οριστικής 

παραλαβής του Έργου. 

2. Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος, οι υπηρεσίες του αναδόχου θα 

είναι οι παρακάτω: 

 Διασφάλιση καλής λειτουργίας έτοιμου λογισμικού και εξοπλισμού. 

 Διασφάλιση καλής λειτουργίας Βάσης Δεδομένων. 

 Διασφάλιση καλής λειτουργίας Διαδικτυακής Εφαρμογής. 

 Διασφάλιση καλής λειτουργίας Εφαρμογής Γεωγραφικού Περιεχομένου. 
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 Γεωκωδικοποίηση νέων δεδομένων επιχειρήσεων και επικαιροποίηση και ανανέωση της 

γεωγραφικής βάσης και της εφαρμογής γεωγραφικού περιεχομένου τουλάχιστον μία φορά 

κάθε τρεις (3) μήνες. 

 Εντοπισμός αιτιών βλαβών / δυσλειτουργιών και αποκατάσταση. 

 Παράδοση και εγκατάσταση νέων εκδόσεων έτοιμου λογισμικού, χωρίς πρόσθετη 

επιβάρυνση τον φορέα. 

 Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών, ή των επανεκδόσεων, ή τροποποιήσεων των 

εγχειριδίων χρήσης. 

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας αυτής, ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό, 

η εμπειρία του οποίου είναι ευθύνη του Αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζει την αποκατάσταση βλαβών.  

VI.7 Πληρωμές 

VI.7.1 Γενικές διατάξεις 

Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλο τα αναγκαία 

στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και συνεπώς, στο Συμβατικό 

Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την υλοποίηση του Έργου έξοδα, όπως: 

α) τα έξοδα μεταφοράς, χειρισμού, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαμετακόμισης, 

παράδοσης, αποσυσκευασίας, ελέγχου, ασφάλισης, επιτόπιας συναρμολόγησης ή/και της θέσης σε 

λειτουργία των προμηθευόμενων με τη Σύμβαση προϊόντων.  

β) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους εγγράφων που 

προβλέπονται στη Σύμβαση.  

γ) τα έξοδα της προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση του Έργου.  

δ) τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών.  

ε) οι πάσης φύσεως αμοιβές του προσωπικού, των συνεργατών, υπεργολάβων του, καθώς και των 

ασφαλιστικών εισφορών που τυχόν τους αφορούν.  

στ) πάσης φύσεως έξοδα συνδεόμενα με την εκτέλεση του Έργου, που όφειλε ο Ανάδοχος να λάβει 

υπόψη για την κατάρτιση της Προσφοράς. 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική 

διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, ο οποίος πάντως δεν θα υπερβαίνει 

τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από τα κατά περίπτωση χρονικά σημεία που καθορίζονται στη 

Σύμβαση.  
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Σε περίπτωση που από τον Κ.Φ.Α.Σ. απαιτείται έκδοση τιμολογίου η εξόφληση του οποίου, σύμφωνα 

με την Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτήν της έκδοσης, δεν απαιτείται 

νέο τιμολόγιο. 

VI.7.2 Τίμημα 

Η συμβατική αξία του Έργου είναι …………………………. ευρώ: χχχχχχχχ,00 €  

Ο αναλογών Φ.Π.Α. είναι ………………. ευρώ: χχχχχχχχχ,χχ €  

Επομένως, η συνολική αξία του Έργου, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., είναι ………..  

ευρώ: χχχχχχχχχχχχχχχχ,χχ €  

Οι κρατήσεις επί της Συμβατικής αξίας, που βαρύνουν τον Ανάδοχο, ανέρχονται σε:  

i) ...... 

ii) ...... 

iii) …. 

VI.7.3 Τρόπος πληρωμής – κρατήσεις 

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνει με την οριστική παραλαβή του Έργου 

από την Αναθέτουσα Αρχή. 

VI.7.4 Ποινικές ρήτρες – εκπτώσεις 

Η παράδοση και η παραλαβή των παραδοτέων των φάσεων θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης του Έργου όπως περιγράφονται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα της παρούσας. 

Αν τα παραδοτέα παραδοθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

Σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να 

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της Σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 

χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται 
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με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν τα παραδοτέα 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.  

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η 

καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.  

Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της Ένωσης, τα οποία 

συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται 

και επιμερίζονται ανάλογα σε όλα τα μέλη της Ένωσης.  

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να 

κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα, 

εφόσον διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του παραδοθέντος τμήματος του Έργου. 

VI.8 Παράδοση και Παραλαβή 

VI.8.1 Προϋποθέσεις και διαδικασία παραλαβής 

Η παραλαβή των παραδοτέων πραγματοποιείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Έργου. Για 

την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής, ο Ανάδοχος θα αποστέλλει στην ορισμένη από την 

Αναθέτουσα Αρχή επιτροπή παραλαβής αίτημα παραλαβής, με το οποίο θα διαβιβάζει τα παραδοτέα 

και τη συνοδευτική αναφορά πεπραγμένων και εργασιών. 

Στην περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές, οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

πρέπει να διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών το πολύ, 

από την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στις 

παρατηρήσεις της Επιτροπής, το πολύ εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα 

διαβίβασης των εγγράφων παρατηρήσεων. Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί 

έως δύο φορές. Η διαδικασία της επανυποβολής ενός παραδοτέου δεν κωλύει τη συνέχιση των 

εργασιών του Αναδόχου και δεν αποτελεί λόγο καθυστέρησης ή μετάθεσης της υποβολής και 

παραλαβής των παραδοτέων που ακολουθούν.  

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της 

Σύμβασης, συντάσσει πρακτικό προσωρινής παραλαβής. Με την προσωρινή παραλαβή του 

τελευταίου παραδοτέου η επιτροπή υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή, συντάσσοντας 

το αντίστοιχο πρακτικό, το οποίο και θα διαβιβάσει στο αποφαινόμενο όργανο προς έγκριση ή 

απόρριψη.  
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Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της 

Σύμβασης, συντάσσεται πρακτικό προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν από τους όρους της Σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 

επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν 

μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.   

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/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 πρακτικό οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην απόφαση.  

Το πρακτικό οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή 

του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. 

VI.8.2 Απόρριψη παραδοτέου - Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων, με έκπτωση επί της 

συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των παραδοτέων αυτών με άλλα, 

που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από 

την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης, 

η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της 

συνολικής διάρκειας της Σύμβασης, ο δε Ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 

ποινικές ρήτρες, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

VI.8.3 Αυτοδίκαιη παραλαβή 

Η παραλαβή των επιμέρους παραδοτέων και του συνόλου του Έργου θεωρείται ότι συντελέσθηκε 

αυτοδίκαια: 

 Προσωρινή παραλαβή επιμέρους παραδοτέου: Αν παρέλθει διάστημα τριάντα (30) 

ημερών από την υποβολή του παραδοτέου και δεν έχει συνταχθεί πρακτικό προσωρινής 

παραλαβής από την επιτροπή. Σε αυτή την περίπτωση το παραδοτέο τεκμαίρεται ότι δεν 

παρεκκλίνει από τους όρους της Σύμβασης. 
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 Οριστική παραλαβή Έργου: 

o Αν παρέλθει διάστημα τριάντα (30) ημερών από την προσωρινή παραλαβή του τελευταίου 

παραδοτέου και δεν έχει συνταχθεί από την επιτροπή το πρακτικό οριστικής παραλαβής 

του Έργου. Σε αυτή την περίπτωση το αποφαινόμενο όργανο εκδίδει σχετική απόφαση με 

βάση τα πρακτικά προσωρινής παραλαβής των επιμέρους παραδοτέων.  

o Αν παρέλθει διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη διαβίβαση του πρακτικού οριστικής 

παραλαβής στο αποφαινόμενο όργανο και δεν έχει ληφθεί απόφαση έγκρισης ή απόρριψής 

του.  

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη Σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 

πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από 

την Σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής 

που προβλέπονται από την Σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη Σύμβαση 

ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την 

αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

VI.9 Διάλυσης της Σύμβασης 

VI.9.1 Δικαίωμα διάλυσης της σύμβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  

α) η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

Σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, 

β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 

έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης 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. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε θετική 

ζημία που υπέστη, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης.  

Ο Ανάδοχος δικαιούται να διαλύσει τη Σύμβαση στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Αν υπάρξει υπέρβαση της οριακής προθεσμίας της Σύμβασης, χωρίς υπαιτιότητά του. 
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β) Αν αναστείλει την υλοποίηση του Έργου με εντολή της Αναθέτουσας Αρχής, για χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της εντολής. 

γ) Αν εξαιτίας γεγονότων που συνιστούν υπερημερία της Αναθέτουσας Αρχής αναγκαστεί είτε να μην 

αρχίσει την υλοποίηση του Έργου, κατά τον ορισμένο στη Σύμβαση χρόνο είτε να διακόψει τις 

εργασίες του μετά την έναρξή τους, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών. 

Για τις περιπτώσεις αυτές, ο Ανάδοχος δικαιούται επιπλέον αποζημίωση η οποία ανέρχεται σε δέκα 

τοις εκατό (10%) επί της συμβατικής αμοιβής των σταδίων που υπολείπονται για την ολοκλήρωσή 

της. 

VI.9.2 Ανωτέρα βία 

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

στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.  

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 

Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι 

(20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η 

Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό 

αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή 

του αιτήματος. 

VI.10 Επίλυση Διαφορών 

VI.10.1 Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο δίκαιο 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο.  

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε 

διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή 

την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 

πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.  

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν 

θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία τριών (3) 

μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και 

αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

 





 

Σελίδα 99 

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη η παρούσα Σύμβαση σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία 

κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από δύο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.  

 

Για την Αναθέτουσα Αρχή                                        Για τον Ανάδοχο Φορέα  

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος                                                             Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος  

 

 

 




