
 

 

     
                                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΝΟΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ                                                         

                                                                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                                                                                      
Από το πρακτικό της αρ. 9/2022  
συνεδρίασης της                                                                                                               
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου  
Σφακίων. 
  Αριθµός απόφασης  52/2022.                                                                                                           

                                                                                                                   
ΘΕΜΑ: «1) Έγκριση  διενέργειας 
ηλεκτρονικού  ∆ηµόσιου 
∆ιαγωνισµού µε την ανοικτή 
διαδικασία για συµβάσεις µε 
προϋπολογισµό  κατώτερο του ορίου 
εφαρµογής της Ενωσιακής 
Νοµοθεσίας (∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)  
2)Ορισµός Επιτροπής του 
διαγωνισµού 
 3)Καθορισµός  των όρων ∆ιακήρυξης 
για  «∆ηµιουργία ψηφιακής έκθεσης 
για την ανάδειξη της ιστορίας της 
επανάστασης του 1821 στα Σφακιά 
µέσω αξιοποίησης σύγχρονων δια 
δραστικών τεχνολογιών στο ∆ήµο 

Σφακίων»» . 
 

Στην Χώρα Σφακίων στο ∆ηµαρχείο σήµερα την 16ην του µήνα Ιουνίου του έτους 2022  ηµέρα  
Πέµπτη και ώρα 11:30 π.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
Σφακίων ύστερα από την αρ.πρωτ. 1298/10-06-2022  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που 
δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε στους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους ( άρθρο 77 του Ν. 4555/2018) περιέχοντας τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας 
διάταξης: 
ΘΕΜΑ: «∆ιακήρυξη ανοικτής διαδικασίας µέσω του Εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών 
δηµόσιων συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: υποέργο 
2: «Αντικατάσταση υφιστάµενου αγωγού ύδρευσης στην περιοχή του Φραγκοκαστέλλου», το 
οποίο εντάσσεται στο έργο: «Βελτίωση υποδοµών ύδρευσης σε τοπικές κοινότητες του ∆ήµου 
Σφακίων»». 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 7 µέλη της Οικονοµικής 
Επιτροπής ήταν παρόντα : 
 1) Χιωτάκης Μανούσος ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος 

 2) Αθητάκης Αντώνιος  Μέλος  
 3) Σφηνιά Αφροδίτη Μέλος 
 4) Νικολουδάκης Εµµανουήλ Μέλος 
 5) Χιωτάκης Ανδρέας  Μέλος 

  Απόντα αν και νόµιµα κληθέντα οι παρακάτω:  

1) Ζερβός Ιωάννης Μέλος 
2) Μπολιώτης Ιωάννης Μέλος 

 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Μπολιώτης Γεώργιος για την τήρηση 
των πρακτικών. 
Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος 
στο παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «∆εν απαιτείται απόφαση του δηµοτικού 

συµβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργου, προµήθειας ή 

γενικής υπηρεσίας. […]» 

Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1ε του Ν.3852/2010: «[…]ε) µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 

του παρόντος, η Οικονοµική Επιτροπή καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και 

κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί 

επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες, […]» 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Χώρα Σφακίων 17-06-2022 
Αριθµ.Πρωτ:1350 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και 

εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης κατά το άρθρο 61.» 

Επιπλέον αναφέρει τα παρακάτω: 

Ο ∆ήµος Σφακίων έχει εντάξει στον προϋπολογισµό του 262.065,00 € συµπεριλ ΦΠΑ 24 %) για το 

έργο µε τίτλο ∆ηµιουργία Ψηφιακής Έκθεσης Μουσείου για την ανάδειξη της Ιστορίας της 

Επανάστασης του 1821 στα Σφακιά, µέσω αξιοποίησης σύγχρονων διαδραστικών τεχνολογιών ,στα 

πλαίσια της Πράξης µε τίτλο «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021» στην Πρόσκληση ΑΤ14 του 

Προγράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας ««Παιδεία, Πολιτισµός, Τουρισµός 

και Αθλητισµός». 

 
Ο ∆ήµος Σφακίων στο πλαίσιο της παραπάνω χρηµατοδότησης εκπόνησε µελέτη της παραπάνω 

δηµιουργίας συνολικού προϋπολογισµού 262.065,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 

 

Ο  ∆ήµος   Χανίων   µε το   αρ πρωτ 2459 ηµερ 18 01 22 έγγραφο   του: 

Θέµα: ∆ιάθεση υπαλλήλων του ∆ήµου Χανίων για τη συµµετοχή τους ως τακτικά µέλη 
σε συλλογικό όργανο του ∆ήµου Σφακίων. 
 
∆ιαθέτει   την  µόνιµη υπάλληλο του τµήµατος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ∆/νσης 
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του ∆ήµου Χανίων, Καραναστάση Αναστασία του 
Φωτίου κλάδου ΠΕ11 Πληροφορικής Μηχανικών Η/Υ, προκειµένου να οριστεί ως τακτικός µέλος 
για την συµµετοχή της ως τακτικό µέλος σε συλλογικό όργανο του ∆ήµου Σφακίων για τη σύναψη 
δηµόσιας σύµβασης για το έργο «∆ηµιουργία Ψηφιακής Έκθεσης Μουσείου για την ανάδειξη της ιστορίας 
της Επανάστασης του 1821 στα Σφακιά µέσω αξιοποίησης σύγχρονων δια δραστικών τεχνολογιών». Σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός της, θα την αναπληρώνει ο µόνιµος υπάλληλος του ίδιου Τµήµατος και 
∆/νσης, Ανθοµελίδης ∆ηµοσθένης του Ιωάννη κλάδου ΠΕ11 Πληροφορικής – Επιστήµης των 
Υπολογιστών. 
Ο  πρόεδρος  εισηγούµαι    την σύσταση επιτροπής  διαγωνισµού  διενέργειας ηλεκτρονικού  ∆ηµόσιου 
∆ιαγωνισµού µε την ανοικτή διαδικασία για συµβάσεις µε προϋπολογισµό  κατώτερο του ορίου εφαρµογής 
της Ενωσιακής Νοµοθεσίας (∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) για την  « ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΜΕΣΩ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΣΦΑΚΙΩΝ» προϋπολογισµός 262.065,00 €. 
(συµπεριλ ΦΠΑ 24 %)». Κ.A 61.6142.001  εγγραφή 262.065.00 €. 
 Πηγή Χρηµατοδότησης: ΕΥ∆ΕΥΠΕΣ – ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 Ως  εξής  : 

 
1. Μαραγκάκης Στυλιανός Πολιτικός Μηχανικός ∆ήµου Σφακίων ως Πρόεδρος µε  

αναπληρωµατικό   πρόεδρο την Αµοιραδάκη Αθηνά ∆ιοικητικός Υπάλληλος ∆ήµου Σφακίων. 

2. Καραναστάση Αναστασία του Φωτίου κλάδου ΠΕ11 Πληροφορικής Μηχανικών Η/Υ,του 

∆ήµου Χανίων   µε  αναπληρωµατικό  µέλος  τον  Ανθοµελίδη ∆ηµοσθένη του Ιωάννη 

κλάδου ΠΕ11 Πληροφορικής – Επιστήµης των Υπολογιστών. 

3. Σαβιολάκης Ιωσήφ ∆ιοικητικός Υπάλληλος ∆ήµου Σφακίων ως  µέλος Χανίων   µε  

αναπληρωµατικό  µέλος  τον  Γεωργεδάκη Κωνσταντίνο  ∆ιοικητικός Υπάλληλος ∆ήµου 

Σφακίων. 

    Παρακαλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε  τον  ορισµό της παραπάνω επιτροπής  

διαγωνισµού   την έγκριση των        τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισµό των όρων του 

διαγωνισµού. 

 
Αριθµός Αποφάσεως 52/2022 

Η οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
- το πρωτογενές αίτηµα 
- τις εγγεγραµµένες πιστώσεις στους οικείους ΚΑ του προϋπολογισµού του τρέχοντος 
έτους 
- την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ∆ηµάρχου 
- τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας 
- τις ανάγκες του ∆ήµου 
- την ανωτέρω εισήγηση 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι : 
 

1.  Την διενέργεια ηλεκτρονικού  ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού µε την ανοικτή διαδικασία για συµβάσεις µε 
προϋπολογισµό  κατώτερο του ορίου εφαρµογής της Ενωσιακής Νοµοθεσίας (∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΔ06ΩΗ4-ΧΤ5



 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)  µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ : για την «∆ηµιουργία Ψηφιακής Έκθεσης Μουσείου για την ανάδειξη της 
Ιστορίας της Επανάστασης του 1821 στα Σφακιά, µέσω αξιοποίησης σύγχρονων διαδραστικών 
τεχνολογιών». Προϋπολογισµός 262.065,00 €. (συµπεριλ ΦΠΑ 24 %) 
(CPV) : 72000000-5 , : 72230000-6 , 48000000-8 ,30 200000-1 , -92110000 , 92111000 , 92112000-9». 
 
2. την σύσταση επιτροπής  διαγωνισµού    για    την  διενέργεια του  παραπάνω  ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού 
Ως  εξής  : 
1/Μαραγκάκης Στυλιανός Πολιτικός Μηχανικός ∆ήµου Σφακίων ως Πρόεδρος µε  αναπληρωµατικό   
πρόεδρο την Αµοιραδάκη Αθηνά ∆ιοικητικός Υπάλληλος ∆ήµου Σφακίων. 
2/Καραναστάση Αναστασία του Φωτίου κλάδου ΠΕ11 Πληροφορικής Μηχανικών Η/Υ, του ∆ήµου Χανίων   
µε  αναπληρωµατικό  µέλος  τον  Ανθοµελίδη ∆ηµοσθένη του Ιωάννη κλάδου ΠΕ11 Πληροφορικής – 
Επιστήµης των Υπολογιστών. 
3/Σαβιολάκης Ιωσήφ ∆ιοικητικός Υπάλληλος ∆ήµου Σφακίων ως  µέλος Χανίων   µε  αναπληρωµατικό  
µέλος  τον  Γεωργεδάκη Κωνσταντίνο  ∆ιοικητικός Υπάλληλος ∆ήµου Σφακίων. 

 
3.Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την «∆ηµιουργία Ψηφιακής Έκθεσης Μουσείου για την ανάδειξη 
της Ιστορίας της Επανάστασης του 1821 στα Σφακιά, µέσω αξιοποίησης σύγχρονων διαδραστικών 
τεχνολογιών». 

 

Γενική Περιγραφή του έργου 

Το έργο στοχεύει στην ανάδειξη της ιστορίας των Σφακίων γενικότερα της Κρήτης κατά την διάρκεια της 
Επανάστασης του 1821. Για την  ανάδειξη αξιοποιούνται σύγχρονες ψηφιακές οπτικοακουστικές και διαδραστικές 
τεχνολογίες. Σκοπός του έργου είναι η διατήρηση και προβολή της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονοµίας της 
περιοχής, µε έµφαση στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα. 
Ειδικότερα  µέσω του έργου θα δηµιουργηθεί µια ψηφιακή θεµατική έκθεση αφιερωµένη στη επανάσταση του 
1821 µε έµφαση στην ιστορία και τα γεγονότα που διαδραµατίστηκαν στα Σφακιά. Η έκθεση θα είναι µόνιµη και 
θα εγκατασταθεί σε κτήριο που θα διατεθεί από τον ∆ήµο.  
Η ψηφιακή έκθεση θα αποτελείται από θεµατικούς σταθµούς. Κάθε θεµατικός σταθµός θα αποτελείται από 
ψηφιακά εκθέµατα.  

Πίνακας παραδοτέων 

1 Συγγραφή σεναρίων / κειμένων αφήγησης  

2 Μουσειολογικός & Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 

3 Ντοκιμαντέρ / 3D animation 

4 Ψηφιακές αναπαραστάσεις 360 εικονικής πραγματικότητας 

5 Εκπαιδευτικές διαδραστικές εφαρμογές 

6 Εγκατεστημένος εξοπλισμός 

7 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

8 Πιλοτική Λειτουργία 

 

Στοιχεία κυρίου του έργου 

Ο ∆ήµος Σφακίων βρίσκεται στα νότια και ανατολικά του νοµού Χανίων και έχει σαν έδρα τη Χώρα 
Σφακίων. Πρόκειται για παραθαλάσσιο και ορεινό δήµο, το βόρειο τµήµα του οποίου βρίσκεται στους 
πρόποδες των Λευκών Ορέων. Αντιστοιχεί στην ιστορική περιοχή των Σφακίων. Σύµφωνα µε την 
απογραφή του 2011 ο ∆ήµος Σφακίων έχει συνολικά 1889 κατοίκους και έκταση 467.589 
στρέµµατα. Ο ∆ήµος παρέµεινε αµετάβλητος µε το πρόγραµµα Καλλικράτης. 

Αναλυτική περιγραφή έργου 

Το έργο στοχεύει στην ανάδειξη της ιστορίας των Σφακίων γενικότερα της Κρήτης κατά την διάρκεια 
της Επανάστασης του 1821. Για την ανάδειξη αξιοποιούνται σύγχρονες ψηφιακές οπτικοακουστικές 
και διαδραστικές τεχνολογίες.  Ειδικότερα  µέσω του έργου θα δηµιουργηθεί µια ψηφιακή θεµατική 
έκθεση αφιερωµένη στην επανάσταση του 1821 µε έµφαση στην ιστορία και τα γεγονότα που 
διαδραµατίστηκαν στα Σφακιά. Η έκθεση θα είναι µόνιµη και θα εγκατασταθεί σε κτήριο που θα 
διατεθεί από τον ∆ήµο.  

Η ψηφιακή έκθεση θα αποτελείται από θεµατικούς σταθµούς. Κάθε θεµατικός σταθµός θα 
αποτελείται από ψηφιακά εκθέµατα. Παρακάτω περιγράφονται οι θεµατικοί σταθµοί: 

1. Ιστορικά γεγονότα της Κρήτης 

Ο σταθµός περιλαµβάνει ο παρακάτω ψηφιακό έκθεµα: 
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• Βίντεο ντοκιµαντέρ προβαλλόµενο από video projector, σχετικά µε τα ιστορικά γεγονότα, 
διάρκειας 20 λεπτών  το οποίο θα περιλαµβάνει φωτογραφίες, 2D animation και 3D animation και θα 
έχει ως κύριο θέµα το περιβάλλον και την ατµόσφαιρα στις περιοχές του ∆ήµου κατά την περίοδο 
της επανάστασης, την ιστορία της Καγκελαρίας των Σφακίων  καθώς και την µάχη του 
Φραγκοκαστέλλου.   

2. Βιωµατική / δια δραστική εµπειρία γνωριµίας της επανάστασης 

Ο σταθµός περιλαµβάνει τα παρακάτω ψηφιακά εκθέµατα. 

• Παρουσίαση επιλεγµένων ιστορικών προσώπων 

Σκοπός του εκθέµατος είναι η παρουσίαση / γνωριµία επιλεγµένων ιστορικών προσώπων, τα οποία 
σχετίζονται επανάσταση. Για την παρουσίαση θα χρησιµοποιηθούν ένα εικονικό βιβλίο. Ο επισκέπτης 
ξεφυλλίζοντας τις ψηφιακές σελίδες των βιβλίων, θα γίνεται δέκτης πληροφοριών (κείµενα / εικόνες) 
σχετικά µε το κάθε ιστορικό πρόσωπο. 

 

• Αναπαραστάσεις µαχών και ιστορικών γεγονότων – Η µάχη του Φραγκοκαστέλλου σε 
εικονική πραγµατικότητα  

Σκοπός του εκθέµατος είναι η βιωµατική αναπαράσταση της µάχης του Φραγκοκαστέλλου και 
ιστορικών γεγονότων  µε τη χρήση των πλέων σύγχρονων οπτικοακουστικών τεχνολογιών.  Για την 
παρουσίαση θα χρησιµοποιηθεί ολιγόλεπτο ψηφιακό animation 360° εικονικής πραγµατικότητας.  

 

3. Εκπαιδευτικές δράσεις επισκεπτών 

Για την επίτευξη των εκπαιδευτικών σκοπών θα χρησιµοποιηθεί:: 

• Ένα διαδραστικό τραπέζι 
Το ∆ιαδραστικό τραπέζι είναι ένα εργαλείο παρουσίασης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας και θα 
αποτελέσει  ψηφιακό πόλο έλξης για µικρούς και µεγάλους επισκέπτες. 
 

Σκοπός / στόχος της προτεινόµενης πράξης 

Ο ∆ήµος στοχεύει στην τοπική ανάπτυξη και παραγωγή πολιτιστικού αγαθού για την κοινωνία και 
τους επισκέπτες της περιοχής, για τη δηµιουργία εξωστρεφών πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και 
ψυχαγωγικών επαφών.  Για το λόγο αυτό προχωρά στην ίδρυση και δηµιουργία µουσείου µε 
ψηφιακή έκθεση που θα περιλαµβάνει την ψηφιοποίηση ιστορικών αρχείων και πολιτιστικής 
κληρονοµιάς καθώς εκπαιδευτικές δράσεις µε ψηφιακές εφαρµογές. Οι νέες διαδραστικές τεχνολογίες 
µπορούν να βοηθήσουν ώστε οι χώροι πολιτισµού να προσφέρουν το επιστηµονικό τους 
περιεχόµενο µε ελκυστικό τρόπο στο κοινό. Ο σχεδιασµός αυτός έχει σκοπό ο επισκέπτης να 
συµµετέχει µε όλες του τις αισθήσεις δηλαδή να έχει βιωµατική προσέγγιση και να παροτρύνεται 
στην αυτενέργεια, τον πειραµατισµό και την εξερεύνηση ώστε η επίσκεψή του να συνδυάζει την 
εκπαίδευση µε την ψυχαγωγία. Βεβαίως όλα αυτά πρέπει να γίνουν µε σεβασµό στους επισκέπτες και 
µε φροντίδα ώστε η νέα ψηφιακή τεχνολογία να ικανοποιεί τις ανάγκες τους αποφεύγοντας την 
αλόγιστη και επιπόλαιη χρήση των τεχνολογικών δυνατοτήτων. 
 
Το έργο περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία τα οποία περιγράφουν και την αναγκαιότητά της.  
• Η δηµιουργία πολιτιστικών δραστηριοτήτων θα δηµιουργήσει νέα ερείσµατα και 
δραστηριότητες εµπλουτίζοντας τον βίο τόσο των ντόπιων όσο και των επισκεπτών, αξιοποιώντας 
χώρους και πολιτισµό από τον ίδιο τόπο.  
• Η ανάδειξη  του ιστορικού έπους της Ελληνικής Επανάστασης του 1821  αλλά και 
γενικότερα  του πολιτισµού µε σύγχρονη τεχνολογία αποτελεί µία για τα ελληνικά δεδοµένα 
καινοτοµία η οποία προβάλλει την τοπική ιστορία και ιδιοσυγκρασία. Ο δήµος στοχεύει στην 
ενσωµάτωση του πολιτισµού ως βασικό στοιχείο του τουρισµού της εµπειρίας στην περιοχή και το 
παρόν έργο συνδράµει σηµαντικά σε αυτό, αξιοποιώντας παράλληλα καινοτόµες τεχνολογίες ΤΠΕ. 
• Η παραγωγή ψηφιακής εικονικής έκθεσης που απαρτίζεται από άυλα στοιχεία της 
πολιτιστικής κληρονοµίας και διατίθενται τοπικά µέσω διαδραστικών µέσων αλλά και µέσω του 
διαδικτύου. 
• Αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων στους χώρους 
που συνδέονται µε την ελληνική επανάσταση και αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου και της τεχνολογίας για 
την προσέλκυση τουριστικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα µέσω πολυγλωσσικών εφαρµογών. 
• Ενδυνάµωση  του πολιτιστικού τουρισµού µε τη χρήση καινοτόµων τεχνολογιών 
συµβάλλοντας στην αύξηση της επισκεψιµότητας του ∆ήµου ως προορισµό που συνδέεται  µε την 
ελληνική επανάσταση. 

Η ψηφιακή έκθεση 

Η έκθεση θα στεγαστεί σε κτίριο που ανήκει στον ∆ήµο Σφακίων. 
Το κτίριο βρίσκεται µέσα σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του ∆ήµου, µε προαύλιο χώρο και παραδοσιακού τύπου 
πέτρινη περιτοίχιση, που εγγυάται την ασφάλεια του χώρου. 

∆ιάρθρωση ψηφιακής  έκθεσης 

Η ψηφιακή έκθεση περιλαµβάνει τους παρακάτω θεµατικούς σταθµούς: 
0. Reception - Γενικές πληροφορίες 
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1. Ιστορικά γεγονότα της Κρήτης 
2. Βιωµατική / διαδραστική εµπειρία γνωριµίας της επανάστασης 
3. Εκπαιδευτικές δράσεις επισκεπτών 
 

Βασικές αρχές οργάνωσης της ψηφιακής έκθεσης. 

Βασικές αρχές του σχεδιασµού είναι: 

� Η οργάνωση του χώρου µε σαφήνεια στην αφηγηµατική ροή 

� Η αµεσότητα και η λιτότητα 

� Η διαµόρφωση του εκθεσιακού περιβάλλοντος µε παράγοντες την αρχιτεκτονική σύνθεση, τα υλικά, το 

χρώµα και το φωτισµό 

� Η ανάδειξη και ερµηνεία του περιεχοµένου µε τρόπο ελκυστικό 

� Το εκθεσιακό υλικό θα συνοδεύεται και θα αναδεικνύεται από εκτεταµένο, κατάλληλο εποπτικό υλικό 

και ποικίλα ερµηνευτικά εργαλεία, στοχεύοντας στον πολυδιάστατο χαρακτήρα της εµπειρίας του 

επισκέπτη. 

            Χωρική οργάνωση της ψηφιακής έκθεσης. 

              Η προτεινόµενη χωρική οργάνωση της ψηφιακής έκθεσης έγινε µε κριτήρια: 

� τη διατήρηση των ενοτήτων θεµατολογικά 

� τις δυνατότητες του χώρου του µουσείου 

� εξοικονόµηση χώρου 

Προσβασιµότητα 

Οι οµάδες των µικρών επισκεπτών της έκθεσης έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη στον σχεδιασµό, 
ώστε να µπορούν να κινηθούν και συναθροισθούν µε άνεση στον χώρο, αλλά και προκειµένου 
να έχουν καλή οπτική επαφή µε τα εκθέµατα και το εποπτικό υλικό. 
 
Επιπλέον στον σχεδιασµό της πρότασης έχει ληφθεί µέριµνα για την οµαλή κίνηση των ατόµων 
µε αµαξίδιο. Έχει γίνει πρόβλεψη ώστε το ύψος των βάθρων και του εποπτικού υλικού να είναι 
τέτοιο, ώστε τα εκθέµατα και τα κείµενα να είναι άµεσα ορατά και από άτοµα σε αµαξίδιο, ενώ 
παράλληλα, τηρούνται οι αποστάσεις ανάµεσα στις κατασκευές για την εύκολη κίνηση των 
αµαξιδίων στο χώρο. 
Σε επίπεδο γραφιστικού σχεδιασµού και τελικής ρύθµισης της στάθµης φωτισµού θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη από τον ανάδοχο ο παράγοντας της προσβασιµότητας στην κειµενική και οπτική 
πληροφορία από άτοµα µε περιορισµένη όραση. 
 

Θεµατικοί σταθµοί 

Το ψηφιακό πάρκο θα αποτελείται τα παρακάτω ψηφιακά εκθέµατα: 
 

ΘΜ 1:  Ιστορικά γεγονότα της Κρήτης 
Η Θεµατική Ενότητα (ΘΜ:2) περιλαµβάνει τα παρακάτω ψηφιακά εκθέµατα: 
 

1. Βίντεο ντοκιµαντέρ προβαλλόµενο από video projector, σχετικά µε τα ιστορικά 
γεγονότα, διάρκειας 15 λεπτών. Το ντοκιµαντέρ θα προβάλλεται µε ήχο στην ελληνική γλώσσα 
και αγγλικούς υπότιτλους.   Το βίντεο θα είναι διάρκειας 15 λεπτών, θα περιλαµβάνει 
φωτογραφίες, 2D animation και 3D animation και θα έχει ως κύριο θέµα το περιβάλλον και την 
ατµόσφαιρα στις περιοχές του ∆ήµου κατά την περίοδο της επανάστασης, την ιστορία της 
Καγκελαρίας των Σφακίων  καθώς και την µάχη του Φραγκοκαστέλλου.   
Ο Ανάδοχος θα συγγράψει το σενάριο της ταινίας (βίντεο), βασισµένη στις Ιστορικές πηγές, µε 
τρόπο τέτοιο ώστε ο πολίτης του ∆ήµου να επικοινωνεί µε το παρελθόν του και ο επισκέπτης να 
αισθάνεται δέος µπροστά στον ηρωισµό της επαναστατηµένης Ελλάδας.  
Ο Ανάδοχος αναπαραστήσει ιστορικά πρόσωπα  τρισδιάστατα σύµφωνα µε τις πηγές και τα 
ιστορικά στοιχεία µε σκοπό αυτές οι αναπαραστάσεις να µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε τις 
κατάλληλες τροποποιήσεις και σε άλλες εφαρµογές. Οι προγραµµατιστές θα δώσουν εικονική 
κίνηση σε αντικείµενα και ανθρώπους µε σκοπό να αναπαρασταθεί το σκηνικό της µάχης. Ειδικά 
εφέ εικόνας όπως φλόγες, καπνοί κ.ά θα χρησιµοποιηθούν προκειµένου να ολοκληρωθεί µε 
ρεαλισµό το τοπίο.  
Επιπλέον, θα συγκεντρωθούν γκραβούρες, σκίτσα, και φωτογραφίες πινάκων εποχής µε σκοπό 
να εµπλουτιστεί το περιεχόµενο του βίντεο. 
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ΘΜ 2:  Βιωµατική / δια δραστική εµπειρία γνωριµίας της επανάστασης 

 
Η Θεµατική Ενότητα (ΘΜ:3) περιλαµβάνει τα παρακάτω ψηφιακά εκθέµατα. 
 
1. Παρουσίαση επιλεγµένων ιστορικών προσώπων 

Σκοπός του εκθέµατος είναι η παρουσίαση / γνωριµία επιλεγµένων ιστορικών προσώπων, τα 
οποία έλαβαν µέρος στην επανάσταση ή συνέβαλαν σε αυτή µε άλλος τρόπους. Για την 
παρουσίαση θα χρησιµοποιηθούν ένα εικονικό βιβλίο. Ο επισκέπτης ξεφυλλίζοντας τις ψηφιακές 
σελίδες των βιβλίων, θα γίνεται δέκτης πληροφοριών (κείµενα / εικόνες) σχετικά µε το κάθε 
ιστορικό πρόσωπο. Οι πληροφορίες θα µπορούν να συνδυαστούν µε κατάλληλο βίντεο ή 
animation προκειµένου να ενισχυθεί η κατανόηση του θέµατος µέσω της βιωµατικότητας. 
 
Εικονικό Βιβλίο 
Ουσιαστικά πρόκειται για διαδραστική βιντεοπροβολή σε επιφάνεια, διαµορφωµένη σαν «ανοικτή» 
σελίδα βιβλίου. Ο εξοπλισµός που απαιτείται, video projector & camera, βρίσκεται εγκατεστηµένος 
επάνω από την επιφάνεια του βιβλίου. Η εµφάνιση του βιβλίου θα είναι παλαιωµένη και υπάρχει 
δυνατότητα εµφάνισης των φωτογραφιών ως γκραβούρες ή χαρακτική.  Έτσι, µπορούµε να πετύχουµε 
µια πιο κλασσική αισθητική, προσδίδοντας ιστορικό χαρακτήρα στην όλη παρουσίαση του 
περιεχοµένου. 
 
 
 
2. Αναπαραστάσεις µαχών και ιστορικών γεγονότων - Η µάχη του Φραγκοκαστέλλου 

σε εικονική πραγµατικότητα  

 
Σκοπός του εκθέµατος είναι η βιωµατική αναπαράσταση της µάχης του Φραγκοκάστελου και 

ιστορικών γεγονότων  µε τη χρήση των πλέων σύγχρονων οπτικοακουστικών τεχνολογιών.  Για 
την παρουσίαση θα χρησιµοποιηθεί ολιγόλεπτο ψηφιακό animation 360° εικονικής 
πραγµατικότητας. Μέσω της εικονικής πραγµατικότητας θα προβάλλεται οπτικοποιηµένη µια 
σύντοµη εκδοχή της µάχης. Η οπτικοποίηση θα γίνει µε παραγωγή 3D animation 360°. Θα 
περιλαµβάνει ακουστική αφήγηση της ιστορίας στα ελληνικά και αγγλικά. Το ψηφιακό έκθεµα θα 
αποτελείται από 30 σετ εικονικής πραγµατικότητας. Κάθε σετ θα αποτελείται από γυαλιά VR, 
ακουστικά, περιστρεφόµενο σκαµπό, σύστηµα φόρτισης και αντικλεπτικό µηχανισµό. 

 

ΘΜ 3:  Εκπαιδευτικές δράσεις επισκεπτών 

 
Η Θεµατική Ενότητα (ΘΜ:3) περιλαµβάνει τα παρακάτω εκθέµατα. Σκοπός του σταθµού αποτελεί η αξιοποίηση 
διαδραστικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών µέσω των οποίων τα παιδιά και οι έφηβοι θα µπορούν να µαθαίνουν 
παίζοντας, ενώ θα υπάρχουν  και αντίστοιχες δραστηριότητες για ενήλικες. Θα υπάρχει η δυνατότητα 
υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων από εκπαιδευτικούς µέσω αποµακρυσµένης πρόσβασης. Για την 
επίτευξη των εκπαιδευτικών σκοπών θα χρησιµοποιηθεί ένα διαδραστικό τραπέζι. 
Το ∆ιαδραστικό τραπέζι αποτελείται από µια µεγάλη οθόνη αφής (τουλάχιστον 40’’), έναν Η/Υ και ένα ξύλινο ή 
µεταλλικό τραπέζι ειδικά σχεδιασµένο για να φιλοξενεί τον εξοπλισµό. 
Το ∆ιαδραστικό τραπέζι είναι ένα εργαλείο παρουσίασης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας και θα αποτελέσει  
ψηφιακό πόλο έλξης για µικρούς και µεγάλους επισκέπτες. Εντυπωσιάζει το κοινό, αποτελεί µία αυτοτελή 
θεµατική ενότητα και θεωρείται ένα πανίσχυρο και αποτελεσµατικό µέσο προβολής και εκπαίδευσης. 
Το σύστηµα θα περιλαµβάνει όλο τον εξοπλισµό και τα περιφερειακά του καλώδια στο εσωτερικό του σώµα. 
Έτσι, θα µπορούν να τοποθετηθούν καθίσµατα γύρω από το τραπέζι και να συµµετέχουν οι επισκέπτες σε µια 
παρουσίαση από άνετη θέση. Η διάταξη αυτή διευκολύνει επίσης την παρακολούθηση από άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες. 
 

Ανάπτυξη εφαρµογών 

Εφαρµογή τοπικής προβολής και αυτοµατισµού εικονικής πραγµατικότητας 

Η εφαρµογή εικονικής πραγµατικότητας επιτρέπει στους χρήστες να περιηγηθούν στα σηµεία ενδιαφέροντος 
αλληλεπιδρώντας µε το περιεχόµενο εικονικής πραγµατικότητας (360 video) αλλά και αξιοποιώντας τεχνικές 
και µεθόδους της εικονικής πραγµατικότητας ώστε να ενισχυθεί η διάδραση θεατή-περιεχοµένου. Επιτρέπει 
την δηµιουργία προσωποποιηµένων εµπειριών όπου ο θεατής ελέγχει τα σηµεία στα οποία θέλει να εστιάσει, 
ορίζοντας αυτός την ροή της περιήγησης. 
Το τελικό παραδοτέο θα είναι εφαρµογή εικονικής πραγµατικότητας καθώς και το εκτελέσιµο αρχείο 
εγκατάστασής της: 
-Τύπος: εκτελέσιµο αρχείο, συµβατό µε µάσκες εικονικής πραγµατικότητας 
- Με δυνατότητα αυτοµατοποιηµένης αλλά και προσωποποιηµένης περιήγησης 
- Μεταφρασµένη σε 2 ξένες γλώσσες 
- Εύχρηστη, σύµφωνα µε τις παγιωµένες πρακτικές 

 
Παρακάτω τα αναλυτικά χαρακτηριστικά της: 
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• Το σύστηµα το οποίο θα κάνει πλήρη αξιοποίηση του προσφερόµενου hardware και 
ταυτόχρονα θα είναι βελτιστοποιηµένο για χαµηλή κατανάλωση στην µέγιστη απόδοση. 

• Η χρήση του θα είναι απλή και διαισθητική, ακόµα και για χρήστες χωρίς γνώσεις σύγχρονης 
τεχνολογίας. 

• Οι µόνες απαραίτητες δράσεις για την σωστή χρήση του είναι να φορεθεί η κάσκα στο κεφάλι 
και να εναποθετηθεί στην επίπεδη βάση αυτόµατης ασύρµατης φόρτισης όταν ολοκληρωθεί η 
διάδραση. ∆ράσεις που αυτο-εξηγούνται εύκολα, τόσο µέσω της φόρµας του hardware, όσο και µε 3 
απλές γραφικές απεικονίσεις. 

• Για τον χειρισµό και αλληλεπίδραση µε την εφαρµογή θα γίνεται αξιοποίηση ασύρµατου 
χειριστηρίου του οποίου η χρήση θα εξηγείται εντός της εφαρµογής, µέσω απλών και διασθητικών 
µεθόδων. 

• Η ενεργοποίηση/ παύση και επανεκκίνηση της εκάστοτε εφαρµογής γίνεται αυτόµατα µέσω 
της χρήσης των αισθητήρων εγγύτητας (proximity sensors) του συστήµατος. Η εφαρµογή βρίσκεται σε 
“αδράνεια" στην βάση της και ενεργοποιείται/ εκκινείται αυτόµατα µόλις ο χρήστης φορέσει το 
headset. Όταν ο χρήστης βγάζει το headset, οι ίδιοι αισθητήρες θα δώσουν σήµα στην εφαρµογή για 
είσοδο σε λειτουργία παύσης, για κάποιο προκαθορισµένο χρονικό πλαίσιο (πχ. 15”). Με το πέρας του 
χρονικού περιθωρίου παύσης γίνεται αυτόµατος τερµατισµός της εφαρµογής, επανεκκίνησή της και 
επαναφορά της σε κατάσταση αδράνειας ώστε να ξεκινήσει αυτόµατα από επόµενο χρήστη, µόλις 
αυτός/ -η φορέσει το headset. Αυτή η έξυπνη χρήση των δυνατοτήτων του hardware απαλλάσσει το 
χρήστη από ενέργειες διαχείρισης και προσφέρει επιπλέον εξοικονόµηση πόρων. 

• Το υποστηριζόµενο ψηφιακό περιεχόµενο των εφαρµογών µπορεί να ποικίλει σε τεχνολογίες 
και τεχνοτροπίες παρουσίασης. Η εφαρµογή θα υποστηρίζει το ίδιο αποδοτικά προβολή HD video και 
360 video, 3D virtual animated space, καθώς και µείξη αυτών (πχ. ένθεση βίντεο σε 3D space), ενώ η 
ανάπτυξή της θα βασίζεται σε ευρέως διαδεδοµένες τεχνολογίες ανάπτυξης λογισµικού εικονικής 
πραγµατικότητας, βάση των τελευταίων προτύπων ανάπτυξης ενηµερωτικού και εκπαιδευτικού 
λογισµικού. 

 

Ανάπτυξη  εκπαιδευτικών εφαρµογών οθονών αφής 
Στην εκπαιδευτική αυτή εφαρµογή παιγνιώδους µάθησης (playful learning) οι παίκτες καλούνται να συµµετέχουν 
σε διαφορετικές δραστηριότητες.  
Κύριος στόχος της εκπαιδευτικής εφαρµογής είναι µέσα από τον πλούτο της παρουσίασης να κινητοποιηθούν οι 
χρήστες (µαθητές, νέοι, ηλικιωµένοι) και να γεφυρωθεί ένα συχνά παρατηρούµενο κενό ανάµεσα στη φυσική 
τάση των παιδιών για µάθηση µε σκοπό να διεγείρει την περιέργεια και το ενδιαφέρον των εκπαιδευοµένων 
µέσα από διερευνητικού τύπου µαθησιακές διεργασίες, να προάγει την κριτική σκέψη, τη φαντασία και την 
παρατηρητικότητα των µαθητών. 
Η εφαρµογή θα παρέχει οδηγίες χρήσης της λειτουργίας της. Επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να 
διακόψει την οποιαδήποτε ενέργεια και να επιστρέψει στη αρχική σελίδα. Επίσης, θα παρέχεται βοήθεια για τη 
λειτουργία της κάθε εφαρµογής.  
Η πλοήγηση θα ακολουθεί ανθρωποκεντρικές κατευθύνσεις, ώστε να δώσει στο χρήστη την αίσθηση του 
ελέγχου των ενεργειών του σε σχέση µε την παρουσίαση της πληροφορίας. Η µέθοδος πλοήγησης θα είναι 
ευκρινής, σταθερή και απλή. 
Η σχεδίαση εικονιδίων πλοήγησης θα λαµβάνει υπόψη τις καλές υφιστάµενες πρακτικές χρησιµοποιώντας εύκολα 
αναγνωρίσιµα στοιχεία όπως τα βέλη, ο µεγεθυντικός φακός κλπ. Το πολυµεσικό περιεχόµενο (φωτογραφίες, 
βίντεο) χρησιµοποιείται για να δείξει πραγµατική πληροφορία, συνοδευόµενο από σχετικό επεξηγηµατικό 
κείµενο. 
Η εφαρµογή θα διαχειρίζεται την οθόνη αφής για την επικοινωνία µε τον χρήστη, ενώ παρουσιάζει στοιχεία στην 
οθόνη. Για την παρουσίαση των στοιχείων ακολουθεί προκαθορισµένους κανόνες (templates) προσαρµόζοντάς 
τα µέσα σε αυτούς (π.χ. µεγέθη και είδος γραµµατοσειρών, χρώµατα, διαστάσεις εικόνων, χειρισµό µέσων µε 
διάδραση κ.λπ.). Φυσικά, σε οποιοδήποτε σηµείο της διαδικασίας ο χρήστης µπορεί να τη διακόψει και να 
ξεκινήσει µια νέα αναζήτηση. Όταν ο τοπικός σταθµός µείνει αδρανής (χωρίς χειρισµούς) για κάποιο 
ορισµένοχρονικό διάστηµα, η εφαρµογή θα γυρίζει στη λειτουργία αδράνειας. Η λειτουργία αδράνειας 
παρουσιάζει το κεντρικό µενού της εφαρµογής στην οθόνη αφής, ενώ παρουσιάζει αυτόµατα επιλεγµένα 
πολυµεσικά στοιχεία ως διαφηµιστικά και προκλητικά της περιέργειας µηνύµατα. 
Κατά τη σχεδίαση της εφαρµογής πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η ευχρηστία (usability) της. Αφορά την 
ευκολία χρήσης της εφαρµογής και τη δυνατότητα εκτέλεσης των λειτουργιών µε εύκολο και διαφανή τρόπο. 
Κάποιες αρχές, οι οποίες αυξάνουν την ευχρηστία µιας εφαρµογής, είναι οι εξής: 

• Απλότητα στη διεπαφή χρήστη (interface) της εφαρµογής.  
• Ύπαρξη βοήθειας σε διάφορα σηµεία, ώστε οι αρχάριοι χρήστες να µπορούν να επιτελέσουν 
τις λειτουργίες χωρίς λάθος.  

• Οι ενέργειες πρέπει να επιτελούνται µε παρόµοιο τρόπο σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής.  

• Η διεπαφή χρήστη πρέπει να είναι συµβατή µε σύγχρονα πρότυπα µε τα οποία είναι ήδη 
εξοικειωµένοι οι χρήστες.  

• Πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες συντόµευσης για έµπειρους χρήστες.  

• ∆υνατότητα ακύρωσης ενεργειών και προφύλαξη των χρηστών από λάθος ενέργειες.  
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• Υψηλού επιπέδου αλληλεπίδραση µε την εφαρµογή. Η ευχρηστία είναι θέµα, που εξετάζεται 
κατά τη σχεδίαση της εφαρµογής µε τη βοήθεια χρηστών διαφόρων τεχνικών γνώσεων και µε 
διάφορους τρόπους. Για παράδειγµα, µπορεί να ζητείται στους χρήστες να επιτελέσουν συγκεκριµένες 
λειτουργίες και να ελέγχεται η δυνατότητα των χρηστών να ολοκληρώσουν τις ενέργειες. 

 

Παραγωγή πολυµεσικού περιεχοµένου 

 

Βίντεο animation εικονική πραγµατικότητας (VR) 
Χρησιµοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες εικονικής πραγµατικότητας (Virtual Reality), το 
ψηφιακό περιεχόµενο που θα παραχθεί στα πλαίσια της παρούσας πρότασης µια βιωµατική 
αναπαράσταση µαχών και ιστορικών γεγονότων µε τη χρήση των πλέον σύγχρονων οπτικοακουστικών 
τεχνολογιών, δηµιουργώντας την ψευδαίσθηση της παρουσίας του χρήστη εντός του κόσµου της 
ιστορίας.  
Η παραγωγή του ντοκιµαντέρ περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια: 
• προ-παραγωγή:  

o διαµόρφωση σεναρίων σε συνεργασία µε επιστηµονικούς συνεργάτες 

o σκηνοθεσία 

o  σχεδίαση παραγωγής 

o  αυτοψίες 

• παραγωγή:  

o κινηµατογράφηση 

o φωτογράφιση 

o  3d modeling & animation 

o ηχογραφήσεις,  

• post production:  

o montage 

o  µουσική επιµέλεια και επιµέλεια ήχου 

o Μεταφράσεις σε ξένες  γλώσσες 

 
Τα  τελικά παραδοτέα θα είναι βίντεο 360ο για προβολή σε γυαλιά εικονικής 
πραγµατικότητας.  Τα χαρακτηριστικά των βίντεο εικονικής πραγµατικότητας θα είναι: 
� Τύπος: equirectangular video 

� Ανάλυση: τουλάχιστον 3840 x 1920 

� Τύπος αρχείου: mpeg4 ή αντίστοιχο συµβατό µε το προσφερόµενο σύστηµα 

� Κωδικοποίηση: Η264 ή αντίστοιχη συµβατή µε το προσφερόµενο σύστηµα 

� Ήχος: στέρεο 

� Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά 

 

Βίντεο ντοκιµαντέρ µε 3D αναπαράσταση  

 
• Βίντεο ντοκιµαντέρ προβαλλόµενο από video projector, σχετικά µε τα ιστορικά 
γεγονότα, διάρκειας 15 λεπτών. Το ντοκιµαντέρ θα προβάλλεται µε ήχο στην ελληνική 
γλώσσα και αγγλικούς υπότιτλους.  Το βίντεο θα είναι διάρκειας 15 λεπτών που θα 
περιλαµβάνει φωτογραφίες, 2D animation και 3D animation και θα έχει ως κύριο θέµα 
το περιβάλλον και την ατµόσφαιρα στις περιοχές του ∆ήµου κατά την περίοδο της 
επανάστασης, την ιστορία της Καγκελαρίας των Σφακίων  καθώς και την µάχη του 
Φραγκοκάστελο.   
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Στα πλαίσια του έργου ο Ανάδοχος θα συγγράψει το σενάριο της ταινίας (βίντεο), 
βασισµένη στις Ιστορικές πηγές, µε τρόπο τέτοιο ώστε ο πολίτης του ∆ήµου να 
επικοινωνεί µε το παρελθόν του και ο επισκέπτης να αισθάνεται δέος µπροστά στον 
ηρωϊσµό της επαναστατηµένης Ελλάδας.  
Θα αναπαρασταθούν ιστορικά πρόσωπα  τρισδιάστατα, σύµφωνα µε τις πηγές και τα 
ιστορικά στοιχεία, µε σκοπό αυτές οι αναπαραστάσεις να µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν µε τις κατάλληλες τροποποιήσεις και σε άλλες εφαρµογές. Οι 
προγραµµατιστές θα δώσουν εικονική κίνηση σε αντικείµενα και ανθρώπους µε σκοπό 
να αναπαρασταθεί το σκηνικό της µάχης. Ειδικά εφέ εικόνας όπως φλόγες, καπνοί κ.ά 
θα χρησιµοποιηθούν προκειµένου να ολοκληρωθεί µε ρεαλισµό το τοπίο.  
Επιπλέον, θα συγκεντρωθούν γκραβούρες, σκίτσα, και φωτογραφίες πινάκων εποχής 
µε σκοπό να εµπλουτιστεί το περιεχόµενο του βίντεο 
Η παραγωγή του ντοκιµαντέρ περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια: 
• προ-παραγωγή:  
o διαµόρφωση σεναρίων σε συνεργασία µε επιστηµονικούς συνεργάτες 
o σκηνοθεσία 
o  σχεδίαση παραγωγής 
o  αυτοψίες 
• παραγωγή:  
o κινηµατογράφηση 
o φωτογράφιση 
o  3d modeling & animation 
o ηχογραφήσεις,  
• post production:  
o montage 
o  µουσική επιµέλεια και επιµέλεια ήχου 
o Μεταφράσεις σε ξένες  γλώσσες 
� Υπότιτλοι: σε ένθεση για χρήση από άτοµα µε προβλήµατα ακοής 

 
Το τελικό παραδοτέο θα είναι αρχείο βίντεο µε τα κάτωθι ελάχιστα χαρακτηριστικά: 
� Τύπος: Ultra High definition Video 

� Ανάλυση: 4k (3840 × 2160) ή full HD (1920 x 1080) 

� Τύπος αρχείου: mpeg4 ή αντίστοιχο  

� Κωδικοποίηση: Η265 ή αντίστοιχη  

� Ήχος: stereo  

Μεθοδολογία παραγωγής ψηφιακού περιεχοµένου 
 
Η διαδικασία παραγωγής του περιεχοµένου για τα συστήµατα του Μουσείου  θα 
αποτελείται από τα εξής στάδια:  
 
1. Ανάλυση απαιτήσεων: Στο πρώτο στάδιο θα προσδιοριστεί η έκταση και η ποικιλία 
του διαθέσιµου προς παρουσίαση υλικού καθώς και η ανάγκη έρευνας και συλλογής 
επιπλέον υλικού. Έπειτα θα προσδιορίζεται το προφίλ του κοινού στο οποίο 
απευθύνεται όπως οι ηλικίες, το εκπαιδευτικό επίπεδο κτλ.  
 
2. Σχεδιασµός παραγωγών: Το δεύτερο στάδιο αποτελείται από την συγγραφή 
“σεναρίων” για κάθε σύστηµα, µε ανάλυση σε storyboards.. 

 
3. Συλλογή, οργάνωση και αξιολόγηση υλικού:. Στο τρίτο στάδιο γίνεται η πλήρης συλλογή 
όλου του απαιτούµενου υλικού για την υποστήριξη της παραγωγής (αποτελείται από 
κείµενα, φωτογραφίες, εικονογραφήσεις, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις χώρων και 
αντικειµένων κλπ). 
 
4. Τεκµηρίωση υλικού: Στο τέταρτο στάδιο το συγκεντρωµένο υλικό θα υποβληθεί προς 
επιστηµονικό έλεγχο και τεκµηρίωση και θα γίνουν οι απαραίτητες προσαρµογές. 
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5. Εκτέλεση παραγωγών: Στο πέµπτο και τελικό στάδιο θα γίνει η τελική οργάνωση της 
παραγωγής, µε αναλυτικά χρονοδιαγράµµατα και διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και 
ολοκλήρωσης παραδοτέων. Ακολουθεί η εκτέλεση της παραγωγής και µετέπειτα στο τελικό 
βήµα, έλεγχος των τελικών προϊόντων όπου θα γίνει αξιολόγηση των παραδοτέων, 
ανατροφοδότηση διορθώσεων και τελικό cheklist παράδοσης και παραλαβής. 
 

Εξοπλισµός 

Εικονικό Βιβλίο 

 

Ουσιαστικά πρόκειται για διαδραστική βίντεο προβολή σε επιφάνεια, διαµορφωµένη σαν 
«ανοικτή» σελίδα βιβλίου. 
Ο εξοπλισµός που απαιτείται, video projector & camera, βρίσκεται εγκατεστηµένος επάνω 
από την επιφάνεια του βιβλίου. 
Η εµφάνιση του βιβλίου θα είναι παλαιωµένη και θα υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης των 
φωτογραφιών ως γκραβούρες ή χαρακτική.  
Έτσι, µπορεί να επιτευχθεί µια πιο κλασσική αισθητική, προσδίδοντας ιστορικό χαρακτήρα 
στην όλη παρουσίαση του περιεχοµένου.  
 

Βίντεο -  προβολή 
Στο έργο περιλαµβάνεται η προµήθεια ενός συστήµατος προβολών αποτελούµενα 
από: 
• Βίντεο προβολέα ανάλυσης τουλάχιστον 1920 x 1080 µε κατάλληλο φακό για τον 
χώρο 

• Σταθερή οθόνη προβολής πλάτους περίπου 2m και αναλογίας 16:9 

• Η/Υ αναπαραγωγής  Video 

• Σύστηµα πολυκάναλου ήχου surround 5.1 (ενισχυτής / ηχεία) 

 

 

Σετ εικονικής πραγµατικότητας 
 
Στα πλαίσια του έργου ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει σετ εικονικής πραγµατικότητας. 
Κάθε σετ θα αποτελείται από: 
• 1 µάσκα (γυαλιά) εικονικής πραγµατικότητας η οποία θα είναι συµβατή µε την 
εφαρµογή, µε αισθητήρα Επιτάχυνσης, Γυροσκοπικό και Εγγύτητας και ακουστικά. 
• Ενσωµατωµένο επεξεργαστή, Μνήµη RAM 4 Gb, Ανάλυση Οθόνης 2560 x 1440 
pixels ή ανώτερη, δυνατότητα αυτόνοµης λειτουργίας (untethered device) και 
ασύρµατης δικτύωσης 
• Θέση/κάθισµα θέασης, µε δυνατότητα περιστροφής. 

∆ιαδραστικό τραπέζι  
 
Στο έργο περιλαµβάνεται η προµήθεια ενός διαδραστικού τραπεζιού. 
Το σύστηµα αποτελείται από µια µεγάλη  οθόνη πολυαφής,  έναν Η/Υ υψηλών 
προδιαγραφών και ένα ξύλινο ή µεταλλικό τραπέζι ειδικά σχεδιασµένο για να φιλοξενεί 
τον εξοπλισµό.  
Το διαδραστικό τραπέζι είναι ένα εργαλείο παρουσίασης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας 
και θα αποτελέσει  ψηφιακό πόλο έλξης για µικρούς και µεγάλους επισκέπτες του 
µουσείου. Εντυπωσιάζει το κοινό, αποτελεί µία αυτοτελή θεµατική ενότητα και 
θεωρείται ένα πανίσχυρο και αποτελεσµατικό µέσο προβολής και εκπαίδευσης. 
Το σύστηµα θα περιλαµβάνει όλο τον εξοπλισµό και τα περιφερειακά του καλώδια στο 
εσωτερικό του σώµα. Έτσι, θα µπορούν να τοποθετηθούν καθίσµατα γύρω από το 
τραπέζι και να συµµετέχουν οι επισκέπτες σε µια παρουσίαση από άνετη θέση. Η 
διάταξη αυτή διευκολύνει επίσης την παρακολούθηση από άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 
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Υπηρεσίες 

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

Στην τεχνική του προσφορά ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει το σχέδιο για τις υπηρεσίες 
εκπαίδευσης, το οποίο θα έχει ως στόχο την µεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη της 
Αναθέτουσας Αρχής, ώστε: 

• Να κατανοήσουν τις λειτουργίες των εφαρµογών, των συστηµάτων και των 

συνοδευτικών εργαλείων διαχείρισης 

• Να αποκτήσουν πρακτική εµπειρία ανάλογα µε τον επιχειρησιακό τους ρόλο 

• Να αποκτήσουν πρακτική εµπειρία στην χρήση εγχειριδίων και άλλων 

βοηθητικών υλικών που απαιτούνται για την εγκατάσταση, συντήρηση, διαχείριση 

και εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος. 

• Οι εκπαιδεύσεις αυτές θα γίνουν αφενός στον τόπο εγκατάστασης και 

αφετέρου σε χώρο που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, µε παρουσία 

εξοπλισµού και µέσων του Αναδόχου. 

 

Πιλοτική Λειτουργία 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των δοκιµών ελέγχου, την αποδοχή τους από 
Αναθέτουσα Αρχή και την εκπαίδευση του προσωπικού, αρχίζει η Περίοδος Πιλοτικής 
Λειτουργίας. 
Η Πιλοτική Λειτουργία αναφέρεται στο πρώτο στάδιο της πραγµατικής λειτουργίας του 
Συστήµατος µε τη συµµετοχή µιας αντιπροσωπευτικής οµάδας χρηστών, καλύπτοντας το 
σύνολο των επιχειρησιακών διαδικασιών και λειτουργιών των ψηφιακών εκθεµάτων και 
χρησιµοποιώντας το σύνολο των επιχειρησιακών δεδοµένων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
θέσει το Έργο σε Πιλοτική Λειτουργία κάτω από πραγµατικές συνθήκες για χρονικό 
διάστηµα ενός (1) µήνα. 
Η έναρξη της φάσης της Πιλοτικής Λειτουργίας προϋποθέτει τα ακόλουθα: 

• τη δηµιουργία «Πλάνου Πιλοτικής Λειτουργίας» από τον Ανάδοχο, στο οποίο 

θα αναφέρονται αναλυτικά η ηµερολογιακή περίοδος Πιλοτικής Λειτουργίας, η 

υποδοµή στην οποία θα εγκατασταθεί πιλοτικά ο εξοπλισµός και το λογισµικό, το 

προσωπικό που θα διατεθεί από τον Ανάδοχο από την έναρξη µέχρι και την 

ολοκλήρωση της παρούσας φάσης, οι οµάδες των χρηστών που θα 

χρησιµοποιήσουν τα ψηφιακά εκθέµατα και θα συνεργαστούν µε το προσωπικό του 

Αναδόχου, πλάνο διαχείρισης ανακυπτόντων προβληµάτων υλικού / λογισµικού, τα 

κριτήρια αποδοχής της επιτυχούς ολοκλήρωσης της φάσης. Το «Πλάνο Πιλοτικής 

Λειτουργίας» θα υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή από την οποία και θα εγκριθεί 

πριν από την έναρξη της Πιλοτικής Λειτουργίας. 

• την επιτυχή ολοκλήρωση της προµήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισµού 

που προβλέπει το «Πλάνο Πιλοτικής Λειτουργίας». 

• την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των χρηστών που θα 

συµµετέχουν στην παρούσα φάση. Για τις ανάγκες της Πιλοτικής Λειτουργίας, τα 

ψηφιακά εκθέµατα θα εγκατασταθούν σε χώρους που θα προσδιορίσει η 
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Αναθέτουσα Αρχή ένα (1) µήνα πριν από την έναρξη της φάσης της Πιλοτικής 

Λειτουργίας. Βασική παράµετρος που θα ληφθεί υπόψη είναι η ανάγκη της 

συµµετοχής στην Πιλοτική Λειτουργία όλων των διακριτών κατηγοριών χρηστών. 

Ο Ανάδοχος, κατά την περίοδο της Πιλοτικής Λειτουργίας των ψηφιακών εκθεµάτων, έχει 
τις παρακάτω υποχρεώσεις. 

• να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία µε την Υπηρεσία και τις οµάδες Χρηστών 

που θα συµµετέχουν στην Πιλοτική Λειτουργία τψ ψηφιακών εκθεµάτων. 

• να διαθέσει προσωπικό για την υποστήριξη της διαδικασίας Πιλοτικής 

Λειτουργίας και την εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας των ψηφιακών 

εκθεµάτων υπό συνθήκες πλήρους Παραγωγικής Λειτουργίας (πραγµατικά δεδοµένα, 

χρήση από κρίσιµο πυρήνα χρηστών, κτλ.), 

• να πραγµατοποιήσει τις όποιες ρυθµίσεις / παραµετροποιήσεις / 

προσαρµογές / τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες για τη βελτίωση της απόδοσης 

του Συστήµατος (fine tuning), 

• να διορθώσει τυχόν λάθη των ψηφιακών εκθεµάτων (bug fixing),  

• να επικαιροποιήσει την τεκµηρίωση των ψηφιακών εκθεµάτων, 

• να παρέχει υπηρεσίες on the job training στους χρήστες 

Σε περίπτωση που κατά την περίοδο Πιλοτικής Λειτουργίας, εµφανισθούν προβλήµατα ή 
διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις, ο Ανάδοχος 
οφείλει να προβαίνει άµεσα στις απαραίτητες βελτιωτικές παρεµβάσεις και αναπροσαρµογές, 
ώστε τα ψηφιακά εκθέµατα, µετά το πέρας της Πιλοτικής Λειτουργίας, να είναι έτοιµα για 
παραγωγική εκµετάλλευση. 

• Βασικά κριτήρια της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Πιλοτικής Λειτουργίας των 

ψηφιακών εκθεµάτων είναι:να εντοπιστούν και να απαλειφθούν όλα τα λάθη του 

λογισµικού των ψηφιακών εκθεµάτων, 

• να εντοπιστούν και να απαλειφθούν τα κρίσιµα λειτουργικά λάθη των 

ψηφιακών εκθεµάτων, τα οποία επηρεάζουν άµεσα την επιχειρησιακή λειτουργία, 

• να εξασφαλισθεί ότι τα ψηφιακά εκθέµατα ικανοποιούν τα κριτήρια 

διασφάλισης του επιπέδου ποιότητας (διαθεσιµότητα, χρόνος απόκρισης, κλπ.) που 

θα οριστούν από την Αναθέτουσα Αρχή 

 

Υπηρεσίες Εγγύησης  «Καλής Λειτουργίας» 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει Εγγύηση του προσφερόµενου λογισµικού και 
εξοπλισµού µετά την οριστική παραλαβή του έργου. 
Ο προσφερόµενος εξοπλισµός πρέπει να καλύπτεται κατ’ ελάχιστον από δύο (2) έτη 
εγγύησης καλής λειτουργίας από την Οριστική Παραλαβή του Έργου. Η εγγύηση του 
εξοπλισµού περιλαµβάνει τη δωρεάν αντικατάσταση των προβληµατικών µερών του 
προσφερόµενου εξοπλισµού. 
Το προσφερόµενο λογισµικό πρέπει να καλύπτεται απαραίτητα από δύο (2) έτη εγγύησης 
καλής λειτουργίας. Η εγγύηση του λογισµικού συστήµατος περιλαµβάνει τη διάθεση 
εκδόσεων συντήρησης (updates-patches)  προς το Φορέα Λειτουργίας. 
Οι υπηρεσίες κάλυψης της εγγύησης εξοπλισµού και λογισµικού πρέπει να εκτελούνται από 
µηχανικούς του Αναδόχου.  
Στο χρονικό διάστηµα που το προσφερόµενο σύστηµα καλύπτεται από την εγγύηση, ο 
ανάδοχος  είναι υποχρεωµένος, να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης µε τους εξής όρους: 
Ύπαρξη βλαβοληπτικού κέντρου της ανάδοχου εταιρίας, προσβάσιµου µέσω τηλεφώνου, 
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fax και email, του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας θα γνωστοποιηθούν στην Αναθέτουσα 
Αρχή. 
Απόκριση από πιστοποιηµένο τεχνικό του βλαβοληπτικού σε λιγότερο από σαράντα οκτώ  
(48) ώρες από τη στιγµή της αναγγελίας βλάβης. 
Αποκατάσταση βλαβών στο υλικό µε επισκευή ή αντικατάσταση του προβληµατικού 
τµήµατος του εξοπλισµού µέσα στην µεθεπόµενη εργάσιµη ηµέρα από τη στιγµή της 
αναγγελίας της βλάβης. Στο χρόνο αποκατάστασης συµπεριλαµβάνεται και ο χρόνος 
εντοπισµού της βλάβης. 
Αποκατάσταση σφαλµάτων (bug) στο λογισµικό: πλήρης αποκατάσταση µε κατάλληλη 
διορθωτική έκδοση (patch/fix). Επιθυµητά ο χρόνος αποκατάστασης δεν πρέπει να ξεπερνά 
τη µία (1) ηµερολογιακή εβδοµάδα. 
 
Ανοιχτά πρότυπα - δεδοµένα 
 

Ανοιχτά Πρότυπα 
Για την υλοποίηση του έργου θα υιοθετηθεί η χρήση Ανοικτών Προτύπων (Open Standards) 
για το παραγόµενο λογισµικό και τις διαδικασίες και ανοιχτών µορφών (Open Formats), για 
τα δεδοµένα και το περιεχόµενο. Πιο συγκεκριµένα θα πρέπει: 
 
• Να είναι διαθέσιµα σε όλους για ανάγνωση και εφαρµογή σε λογισµικό 
• Να επιτρέπεται η δηµιουργία επεκτάσεων στο ανοιχτό πρότυπο µε την προϋπόθεση της 

δηµοσίευσης της σχετικής τεκµηρίωσης, εφόσον αυτή απαιτείται για λόγους 
διαλειτουργικότητας µεταξύ των εφαρµογών του προτύπου. 

 
Επιπλέον θα απαιτηθεί η τήρηση των παρακάτω: 

• Ο πηγαίος κώδικας των εφαρµογών να είναι διαθέσιµος και ελεύθερος για οποιαδήποτε 
µετατροπή. Αυτό θα επιτρέψει τη συνεχή ρύθµιση και βελτίωση των εφαρµογών, 
ανάλογα µε τις ανάγκες που θα προκύψουν. Θα επιτρέπεται επίσης η µεταφορά και 
εγκατάστασή της σε διαφορετικούς τύπους λειτουργικών συστηµάτων και hardware, 
αφού οποιαδήποτε σχετική ρύθµιση χρειαστεί, µπορεί να γίνει µε ευκολία. 

• Η διαδικασία αδειοδότησης θα πρέπει να είναι απλουστευµένη. ∆ηλαδή, δεδοµένου ότι 
η εφαρµογή έχει πολλές θέσεις εργασίας, δε χρειάζεται να αγοραστούν πολλαπλές 
άδειες, αφού η εγκατάσταση είναι ελεύθερη. Αυτό σηµαίνει ότι θα υπάρχει 
εξοικονόµηση κόστους, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη ποιοτικότερου 
λογισµικού. 

 
 

Ανοιχτά ∆εδοµένα 
Κατά την υλοποίηση της παραγωγής του περιεχοµένου, το συγκεντρωµένο υλικό 
δεδοµένων υποβάλλεται σε επιστηµονικό έλεγχο και τεκµηρίωση και γίνονται οι απαραίτητες 
προσαρµογές. Επίσης στο υλικό προστίθενται τα αντίστοιχα µεταδεδοµένα που το 
καθιστούν έτοιµο για εκµετάλλευση από οποιαδήποτε εφαρµογή ή πλατφόρµα. Το υλικό 
έπειτα αποθηκεύεται σε µόνιµα αποθετήρια, προσβάσιµα από το ευρύ κοινό και διατίθεται 
µε τις κατάλληλες άδειες ανοιχτού περιεχοµένου (π.χ. Creative Commons, GPL κτλ.). 
Επιπλέον όλο το ψηφιακό περιεχόµενο που θα προβάλλεται µέσω των καναλιών 
διάθεσης θα παραχθεί εντός και για λογαριασµό του έργου, οπότε τα πνευµατικά 
δικαιώµατα θα ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς περιορισµό εξαιρουµένης 
της αναφοράς προέλευσης. 
 
 

Απαιτήσεις Ασφάλειας 
Ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να λάβει ειδική µέριµνα και να δροµολογήσει τις 
κατάλληλες δράσεις για την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστηµάτων, Εφαρµογών, 
Μέσων και Υποδοµών, η οποία θα αξιολογηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής του Έργου, καθώς και για την προστασία των προς επεξεργασία προσωπικών 
δεδοµένων.  
Ειδικότερα, θα πρέπει να φροντίσει για την προστασία της διαθεσιµότητας και της 
ακεραιότητας των πληροφοριών. Ο βαθµός της απαιτούµενης ασφάλειας κρίνεται από τον 
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σκοπό της επεξεργασίας/εφαρµογής, τη φύση των δεδοµένων που θα αποτελέσουν 
αντικείµενο της επεξεργασίας, τους κινδύνους που εγκυµονεί η συγκεκριµένη επεξεργασία. 
Εάν υπάρχουν µέτρα ασφαλείας µε µικτό χαρακτήρα (οργανωτικο‐τεχνικά, 
διοικητικο‐τεχνικά), τότε ο Ανάδοχος του έργου οφείλει να συνεργασθεί µε τα αρµόδια 
στελέχη του Φορέα Υλοποίησης για την υλοποίηση του τεχνικού τους µέρους. 
Η υλοποίηση των τεχνικών µέτρων θα πρέπει να γίνει µε την ελάχιστη δυνατή παρεµπόδιση 
της λειτουργίας του Φορέα Υλοποίησης και θα πρέπει να επιφέρει τις ελάχιστες δυνατές 
τροποποιήσεις στις εφαρµογές και τα υποσυστήµατα των πληροφοριακών συστηµάτων που 
δεν εµπλέκονται στις λειτουργίες ασφάλειας. Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί 
στις ήδη υπάρχουσες προδιαγραφές ασφάλειας που προβλέπονται από τον Φορέα 
Υλοποίησης. 
Σχετικά µε την ασφάλεια του πληροφοριακού συστήµατος, ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στα 
εξής στοιχεία:  

• ∆ιασφάλιση της εγκυρότητας των δεδοµένων που περιέχονται σε αυτό.  

• ∆ιασφάλιση της µη αποποίησης εκτέλεσης εργασιών και επεξεργασίας δεδοµένων 
που περιέχονται στο σύστηµα (non-repudiation).  

• Εξασφάλιση της εµπιστευτικότητας των πληροφοριών αλλά και του περιορισµού της 
πρόσβασης στο σύστηµα, σε επίπεδο χρήστη, σύµφωνα µε τις ανάγκες του Φορέα 
Υλοποίησης (access control and authorization).  

• Παροχή µηχανισµών εξακρίβωσης της ταυτότητας του χρήστη (authentication).  

• Παροχή µηχανισµών καταγραφής της ταυτότητας του χρήστη και των ενεργειών 
του σε µη προσβάσιµο από τρίτους µέσο (auditing). 

• Συµµόρφωση των ψηφιακών εφαρµογών µε τις αρχές προστασίας προσωπικών 
δεδοµένων του νέου ευρωπαϊκού κανονισµού GDPR.  

 Απαιτήσεις Ευχρηστίας συστηµάτων 
Βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας του συστήµατος πρέπει να είναι η ευκολία και η 
φιλικότητα χρήσης. Το περιβάλλον εργασίας πρέπει να είναι το οικείο περιβάλλον του 
διαδικτύου και των διαδικτυακών πυλών, η πρόσβαση στο σύστηµα να είναι δυνατή µέσα 
από οποιονδήποτε web browser χωρίς εγκαταστάσεις στον χρήστη, όλες οι συνιστώσες 
διεπαφής µε τον χρήστη (UI components) να ακολουθούν το κοινό θέµα εµφάνισης 
(theme) της εφαρµογής και να υπάρχει ενιαία και συνεπής (consistent) διάταξη των 
στοιχείων κάθε επιµέρους εφαρµογής, ώστε να µην αποπροσανατολίζεται ο χρήστης. 
Για την αποθήκευση σε πραγµατικό χρόνο, τους χειρισµούς ακόµα και σε µη τελική 
καταχώρηση φόρµας, να είναι δυνατή η αξιοποίηση Ajax φορµών, οι οποίες επιτρέπουν την 
αποστολή των δεδοµένων της φόρµας προς το σύστηµα χωρίς την ανάγκη πλήρους 
επαναφόρτωσης της σελίδας. 
Θα πρέπει να παρέχονται µηχανισµοί καταχώρησης δεδοµένων, οι οποίοι να διαθέτουν 
ενδεικτικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Την οµαλή συνέχιση της καταχώρησης στοιχείων στο σύστηµα από τον χρήστη, 
καθώς και την αποφυγή διπλών λανθασµένων εγγραφών. 

• Κατά την εισαγωγή των στοιχείων να γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι 
διασταύρωσης, ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα, η πληρότητα και η συνέπεια των 
στοιχείων. 

• Να υπάρχουν προκαθορισµένες τιµές σε πεδία φορµών, ώστε να 
διευκολύνεται ο χρήστης κατά την εισαγωγή δεδοµένων. 

• Η επεξεργασία (εισαγωγή, διαγραφή, µεταβολή) δεδοµένων να γίνεται από 
µια κοινή διεπαφή χρήσης και για οµοιοµορφία των οθονών αλλά και µεγαλύτερη 
αξιοπιστία και ευκολία στην εισαγωγή νέων πεδίων στις διαχειριζόµενες οντότητες. 

Οι εφαρµογές προσφέρουν έλεγχο εισαγωγής δεδοµένων (αξιοπιστία) προς αποφυγή λαθών 
των χειριστών / χρηστών (validation). 
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Προσβασιµότητα 
Πρόσβαση για ΑΜΕΑ: Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου 
θα πρέπει να υιοθετούν την Αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους», εντάσσοντας 
προϋποθέσεις και όρους προσβασιµότητας σε ΤΠΕ για άτοµα µε αναπηρία βασιζόµενες σε 
διεθνώς αναγνωρισµένους κανόνες, τις οδηγίες προσβασιµότητας W3C και συγκεκριµένα 
στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG) στο µέγιστο επίπεδο συµµόρφωσης 
«ΑA» (WGAG 2.0 level AA)). 
Επιπλέον  το έργο θα είναι σύµφωνο µε τις βέλτιστες πρακτικές και τις σχετικές ισχύουσες 
οδηγίες για τη διασφάλιση της Προσβασιµότητας από Άτοµα µε Αναπηρία, όπως αυτές 
περιγράφονται στις Οδηγίες για την Προσβασιµότητα του Περιεχοµένου του Ιστού  για 
Χρήση ∆ιαδικτυακού Περιεχοµένου από Κινητές Συσκευές (έκδοση 1.0 (Mobile Web Best 
Practices 1.0) του W3C) και τις Οδηγίες Προσβασιµότητας για Συγγραφή Περιεχοµένου 
Ιστού ΑΤAG 2.0. 
Τέλος, το παραγόµενο περιεχόµενο (βίντεο) εικονικής πραγµατικότητας θα περιλαµβάνει 
επιλογή ενεργοποίησης υποτίτλων σε ένθεση, προκειµένου να χρησιµοποιείται από άτοµα 
µε προβλήµατα ακοής. 
 

Γενικές απαιτήσεις 

 

Παράγοντες υλοποίησης Έργου 

Για τη σωστή υλοποίηση του έργου θα ληφθούν υπόψη διάφοροι κρίσιµοι παράγοντες που 
αφορούν όλους τους τοµείς και που συνοψίζονται στα ακόλουθα:  
 

Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου 

Κύριο µέληµα της πρότασης του έργου πρέπει να είναι η διασφάλιση της 
αποτελεσµατικότητας και χρησιµότητας του έργου, έτσι ώστε τα οφέλη να είναι άµεσα και 
απτά στο κοινό. 
Ειδικότερα, η πρόταση θα πρέπει να αναφέρεται στον καθορισµό στόχων και µεθόδων και 
να περιέχει αναλυτική περιγραφή της προτεινόµενης µεθοδολογίας υλοποίησης έργου για τα 
πακέτα εργασίας που περιλαµβάνει. Η πρόταση θα αναφέρεται στις ενδεχόµενες χρονικές 
φάσεις, στην υλοποίηση των επιµέρους πακέτων εργασιών, στον τρόπο λειτουργίας των 
συστηµάτων, στις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές για την ανάπτυξη των 
ψηφιακών εφαρµογών µε βάση και τις απαιτήσεις χρήστη (user requirements), όπως π.χ. τη 
φιλικότητα στον χρήστη, την προσβασιµότητα (χρήση από ΑΜΕΑ), την ταυτοποίηση κ.ά. 
(user-friendliness, accessibility, authentication). 
 

Μεθοδολογία διαχείρισης Έργου 

Λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του έργου η υλοποίησή του θα περιλαµβάνει την 
αξιοποίηση όλων των ενεργειών που περιγράφονται παραπάνω για την επίτευξη των 
στόχων του. Επιπρόσθετα, πρέπει να διατυπώνονται πρακτικές και µέσα για τη διασφάλιση 
της ποιότητας των εργασιών. 
Η γενική φιλοσοφία των προτεινοµένων συστηµάτων ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις για 
«Ανοικτή Αρχιτεκτονική» (Open Architecture) και «Ανοικτά Συστήµατα» (Open Systems). Ο 
όρος «ανοικτό» υποδηλώνει κατά βάση την ανεξαρτησία από συγκεκριµένο προµηθευτή και 
την υποχρεωτική χρήση προτύπων (Standards), τα οποία διασφαλίζουν: 

• την αρµονική συνεργασία και λειτουργία µεταξύ συστηµάτων και 
λειτουργικών εφαρµογών διαφορετικών προµηθευτών, 
• τη διαδικτυακή συνεργασία εφαρµογών που βρίσκονται σε διαφορετικά 
υπολογιστικά συστήµατα, 
• την φορητότητα (portability) των εφαρµογών, 
• την δυνατότητα αύξησης του µεγέθους των µηχανογραφικών συστηµάτων 
χωρίς αλλαγές στη δοµή και τη φιλοσοφία, 
• την εύκολη επέµβαση στη λειτουργικότητα των εφαρµογών. 
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Υλοποίηση της πράξης 

 

Φάσεις έργου 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης ανέρχεται σε 18 µήνες και χωρίζεται στις παρακάτω 5 
Φάσεις: 
 

• Φάση 1: Συγγραφή σεναρίων / κειµένων αφήγησης / µουσειολογικός 
σχεδιασµός 
• Φάση 2: Παραγωγή Ψηφιακού Περιεχοµένου 
• Φάση 3: Ανάπτυξη Εφαρµογών λογισµικού 
• Φάση 4: Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού 
• Φάση 5: Εκπαίδευση προσωπικού 
• Φάση 6: Πιλοτική λειτουργία 

 
Ακολουθεί το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα του έργου: 
 
Φάση Α: Συγγραφή κειµένων - σεναρίων 90 

ηµέρες 

Κείµενα - Σενάρια - Μεταφράσεις κειµένων 90 
ηµέρες 

Φάση Β: Ανάπτυξη Ψηφιακού Περιεχοµένου 345 
ηµέρες  

Ψηφιακό Περιεχόµενο 345 
ηµέρες  

Φάση Γ: Ανάπτυξη Εφαρµογών Λογισµικού & ιστοσελίδας 180 
ηµέρες  

Ιστοσελίδα πολιτισµού 180 
ηµέρες  

Εφαρµογές Λογισµικού 180 
ηµέρες  

Φάση ∆: Προµήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισµού 60 ηµέρες  

Παράδοση εξοπλισµού 30 ηµέρες  

Υπηρεσίες Εγκατάστασης και Παραµετροποίησης Συστηµάτων 30 ηµέρες  

Φάση ∆: Εκπαίδευση του Προσωπικού 15 ηµέρες  

Εκπαιδευτικό Υλικό εκπαιδευοµένων 15 ηµέρες  

Φάση Ε: Πιλοτική Λειτουργία 30 ηµέρες  

Αναφορά Πιλοτικής Λειτουργίας 30 ηµέρες  

 
 

4.Καθορίζει τους όρους διακήρυξης ηλεκτρονικού  Δημόσιου Διαγωνισμού με την ανοικτή 

διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό  κατώτερο του ορίου εφαρμογής της 

Ενωσιακής Νομοθεσίας (ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ : για την 

«Δημιουργία Ψηφιακής Έκθεσης Μουσείου για την ανάδειξη της Ιστορίας της Επανάστασης 

του 1821 στα Σφακιά, μέσω αξιοποίησης σύγχρονων διαδραστικών τεχνολογιών» 

Προϋπολογισμός 262.065,00 €. (συμπεριλ ΦΠΑ 24 %) 

 (CPV) : 72000000-5 , : 72230000-6 , 48000000-8 ,30200000-1 , -92110000 , 92111000 , 92112000-9 

Ως εξής : 

ΑΔΑ: ΨΔ06ΩΗ4-ΧΤ5



 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
(ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) 
για το 
 
Για την «Δημιουργία Ψηφιακής Έκθεσης Μουσείου για την ανάδειξη της Ιστορίας της 
Επανάστασης του 1821 στα Σφακιά, μέσω αξιοποίησης σύγχρονων διαδραστικών 
τεχνολογιών» 
(CPV) : 72000000-5 , : 72230000-6 , 48000000-8 ,30200000-1 , - 
92110000 , 92111000 , 92112000-9 
 
Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη 
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής 
 
Προϋπολογισμός: 211.342,74 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΦΠΑ 24%: 
50.722,26 €, σύνολο προϋπολογισμού 262.065,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%) 
 
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 14-07-2022 
 
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 11-07-2022 

 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµεροµηνια 
 

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ Αρ.πρωτ : 

73011 ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ 

Τηλ.: 28253-40021 

Fax: 28253-40017 

E-mail: sfakia-d@otenet.gr 

Ιστοσελίδα: https://sfakia.gov.gr 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
 

Επωνυμία 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης
1
 

Ταχυδρομική διεύθυνση 

Πόλη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 

Χώρα
2
 

Κωδικός ΝUTS
3
 

Τηλέφωνο 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) 

Αρμόδιος για πληροφορίες
4
 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ

 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.1 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας

αρμοδιότητας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι ο Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» το άρθρο 209 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ

114Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 

Κώδικας, όπως ισχύουν. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 2 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ 

γενικής διεύθυνσης της αναθέτουσας

 
β) Κάθε είδους επικοινωνία και

Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη

(www.promitheus.gov.gr) του

γ)      Περαιτέρω πληροφορίες είναι

 

 

 

                                                           
1
 Άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 

2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 
3 Μόνο για συµβάσεις άνω των ορίων  
4 Συµπληρώνεται το όνοµα, η διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (

υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   
5 Εφόσον υπάρχει και για συµβάσεις άνω των ορίων   

Σελίδα 4 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αρχής 

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090326727 

1007.E87407.00312 

ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ 

ΣΦΑΚΙΑ 

73011 

2825340021 

EL434 

2825340021 

Sfakia-d@otenet.gr 

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ , ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 http://sfakia.gov.gr/ 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)
5
  

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση, υποτομέας

Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών 

Αυτοδιοίκησης. 
ο Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» το άρθρο 209 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ

114Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ο Αστικός

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

μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και μέσω της

αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα: http://sfakia.gov.gr/

και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται

Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη

του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

είναι διαθέσιμες από http://www.promitheus.gov.gr

 

Συµπληρώνεται το όνοµα, η διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό, καθώς και ο αρµόδιος υπάλληλος της 

 

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ , ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

υποτομέας ΟΤA 

 δημόσιων υπηρεσιών 

ο Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» το άρθρο 209 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ο Αστικός 

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

ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και μέσω της 

http://sfakia.gov.gr/ 

πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 

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

) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό, καθώς και ο αρµόδιος υπάλληλος της 

ΑΔΑ: ΨΔ06ΩΗ4-ΧΤ5



 

 

 

1 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεστικού

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια,

δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η)

Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός
2 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα

 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την 

 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
 
 

 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
(ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)  

 
 Αθήνα, 17/06/2021  
Α.Π : 5003  

  

 
 Ένταξη του έργου του Δήμου Σφακίων με τίτλο «Δημιουργία Ψηφιακής Έκθεσης 
Μουσείου για την ανάδειξη της Ιστορίας της Επανάστασης του 1821 στα Σφακιά, μέσω 
αξιοποίησης σύγχρονων διαδραστικών τεχνολογιών» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ».  
 
Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται 

από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ 

του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται 

από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών

 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί  απόφαση

,ΑΔΑ:6ΕΘΘΩΗ4-Σ5Κ ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 

2022  και έλαβε α/α/94/2022 καταχώρησης

Πληρωμής του φορέα….
4
. 

 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η 

την διάρκεια της Επανάστασης 

οπτικοακουστικές και διαδραστικές τεχνολογίες.

ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομίας

Ειδικότερα μέσω της παρούσας σύμβασης θα δημιουργηθεί μια ψηφιακή θεματική έκθεση αφιερωμένη

στη επανάσταση του 1821 με έμφαση στην ιστορία και τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στα Σφακιά. Η

έκθεση θα είναι μόνιμη και θα εγκατασταθεί σε

Η παρούσα σύμβαση θα αξιοποιήσει τα πλέον σύγχρονα ψηφιακά οπτικοακουστικά 

αφηγηθεί την ιστορία με βιωματικό

Σελίδα 5 

Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεστικού

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια,

Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η)

πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.

αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 

Χρηματοδότηση 

 ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

  

Ένταξη του έργου του Δήμου Σφακίων με τίτλο «Δημιουργία Ψηφιακής Έκθεσης 
Μουσείου για την ανάδειξη της Ιστορίας της Επανάστασης του 1821 στα Σφακιά, μέσω 
αξιοποίησης σύγχρονων διαδραστικών τεχνολογιών» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 

υ έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται 

από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ 

του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται 

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί  απόφαση  με αρ. πρωτ. 1053/2022 (ΑΔΑΜ

την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 

καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

 ανάδειξη της ιστορίας των Σφακίων, και γενικότερα της Κρήτης, κατά

 του 1821. Για την ανάδειξη αξιοποιούνται

ές τεχνολογίες. Σκοπός του έργου είναι η διατήρηση και προβολή της

κληρονομίας της περιοχής, με έμφαση στον εκπαιδευτικό

Ειδικότερα μέσω της παρούσας σύμβασης θα δημιουργηθεί μια ψηφιακή θεματική έκθεση αφιερωμένη

τη επανάσταση του 1821 με έμφαση στην ιστορία και τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στα Σφακιά. Η

εγκατασταθεί σε κτήριο που θα διατεθεί από τον Δήμο.

Η παρούσα σύμβαση θα αξιοποιήσει τα πλέον σύγχρονα ψηφιακά οπτικοακουστικά 

βιωματικό τρόπο. Τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα αυτά θα αποτελέσουν

Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, 

Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) 

δραστηριότητα. 

 

4412/16. 

Ένταξη του έργου του Δήμου Σφακίων με τίτλο «Δημιουργία Ψηφιακής Έκθεσης 
Μουσείου για την ανάδειξη της Ιστορίας της Επανάστασης του 1821 στα Σφακιά, μέσω 
αξιοποίησης σύγχρονων διαδραστικών τεχνολογιών» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 

υ έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται 

από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ 

του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται 

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών 

ΑΔΑΜ: 22REQ010591051  

την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 

 εγκρίσεων & Εντολών 

σύμβασης 
 

Σφακίων, και γενικότερα της Κρήτης, κατά 

αξιοποιούνται σύγχρονες ψηφιακές 

Σκοπός του έργου είναι η διατήρηση και προβολή της 

εκπαιδευτικό χαρακτήρα. 

Ειδικότερα μέσω της παρούσας σύμβασης θα δημιουργηθεί μια ψηφιακή θεματική έκθεση αφιερωμένη 

τη επανάσταση του 1821 με έμφαση στην ιστορία και τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στα Σφακιά. Η 

Δήμο. 

Η παρούσα σύμβαση θα αξιοποιήσει τα πλέον σύγχρονα ψηφιακά οπτικοακουστικά μέσα προκειμένου να 

αποτελέσουν τα 

ΑΔΑ: ΨΔ06ΩΗ4-ΧΤ5



 

 

«εκθέματα» της έκθεσης αυτής. 

πρωτόγνωρη εμπειρία βιωματικής επαφής

 

 

3 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η

πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης
4  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 

οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις

αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης 

δαπάνη πρόκειται να βαρύνει το τρέχον οικονομικό έτος, τον αριθμό καταχώρησής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου

φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης, σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνε

περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος. Σε περίπτωση που η προκαλούμενη δαπάνη

πρόκειται να βαρύνει αποκλειστικά και μόνον το επόμενο ή τα επόμενα οικονομικά έτη, οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις

ανάθεσης και οι συμβάσεις της παρούσας φέρουν

διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2» Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “ «γ) Διακηρύξεις, όπου

απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συ

είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της παρ. 2 του άρθρου 2, υπό την

επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 2 και

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του

Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 72000000

παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού,

72230000-6 ≪Υπηρεσίες ανάπτυξης εξατομικευμένων λογισμικών

και συστήματα πληροφορικής≫

προμήθειες≫, CPV-92110000- ≪Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ται

σχετικές υπηρεσίες≫	 , CPV- 92111000 

βίντεο, CPV-92112000-9 ≪Υπηρεσίες που σχετίζονται με την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και

βιντεοταινιών≫
5
 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των

(ΦΠΑ 24%: 50.722,26 €, σύνολο προϋπολογισμού

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού

Α και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B της παρούσας

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της

βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας 
 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις,

[Γενικές διατάξεις δημοσίων συμβάσεων]

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

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των

κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο

νομοθετικό πλαίσιο για τον 

Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»

και ιδίως των άρθρων 324-337

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβά

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’

Σελίδα 6 

 Το σύνολο των ψηφιακών «εκθεμάτων» θα

επαφής με την ιστορία και μάθησης. 

Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η

σύμβασης 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” 

συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό όλων των φορέων

αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον η προκαλούμενη

δαπάνη πρόκειται να βαρύνει το τρέχον οικονομικό έτος, τον αριθμό καταχώρησής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου

φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης, σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνε

περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος. Σε περίπτωση που η προκαλούμενη δαπάνη

πρόκειται να βαρύνει αποκλειστικά και μόνον το επόμενο ή τα επόμενα οικονομικά έτη, οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις

παρούσας φέρουν μόνο τον αριθμό της πολυετούς έγκρισης, κατά τα

διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2» Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “ «γ) Διακηρύξεις, όπου

απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της παρ. 2 του άρθρου 2, υπό την

και της παρ. 4 του άρθρου 4» 

υπηρεσίες και τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του

Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 72000000-5 ≪Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών:

λογισμικού, διαδίκτυο και υποστήριξη≫	 και συμπληρωματ

Υπηρεσίες ανάπτυξης εξατομικευμένων λογισμικών≫, 48000000-8 ≪

≫	 και 30200000-1 ≪Εξοπλισμός ηλεκτρονικών

Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών και

92111000 ≪Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και ταινιών

Υπηρεσίες που σχετίζονται με την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και

σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 211.342,74 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

προϋπολογισμού 262.065,00 € συμπεριλαμβανομένου

 σε 18 μήνες 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται

παρούσας διακήρυξης. 

κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική

ποιότητας – τιμής. 

σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και 

πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως
6
: 

συμβάσεων] 

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

2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των

κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου

του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο

 προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 

Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»

337 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

(Α’ 150) [συμπληρώνεται κατά περίπτωση] 

θα δημιουργήσουν μια 

Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η 

“Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145) «4. Οι διακηρύξεις, 

φορέων Γενικής Κυβέρνησης 

υποχρέωσης, εφόσον η προκαλούμενη 

δαπάνη πρόκειται να βαρύνει το τρέχον οικονομικό έτος, τον αριθμό καταχώρησής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου 

φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης, σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε 

περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος. Σε περίπτωση που η προκαλούμενη δαπάνη 

πρόκειται να βαρύνει αποκλειστικά και μόνον το επόμενο ή τα επόμενα οικονομικά έτη, οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις 

έγκρισης, κατά τα οριζόμενα στις 

διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2» Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “ «γ) Διακηρύξεις, όπου 

μβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 

είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της παρ. 2 του άρθρου 2, υπό την 

υπηρεσίες και τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του 

Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: 

συμπληρωματικών CPV: 

≪Υπηρεσίες λογισμικού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

νιών και βιντεοταινιών και 

Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και ταινιών 

Υπηρεσίες που σχετίζονται με την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

οικονομική άποψη προσφοράς, 

 

 τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

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

του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

άρθρου 37 

του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

 Κώδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

ΑΔΑ: ΨΔ06ΩΗ4-ΧΤ5



 

 

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

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί 

διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ

Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές

διατάξεις» 

 

5 Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ.
6 Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της σύμβασης και την

κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της 

την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης

προσαρμογής των εν λόγω όρων. 

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός

- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017

“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)”

- της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/

και Επενδύσεων και Ψηφιακής

αφορούν την ανάθεση των 

επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ)» 

- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ

Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του

- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’

τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α)

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 

- του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) 

στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση

στοιχεία» 

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση

των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική

Σελίδα 7 

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

διατάξεις», 

Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις

2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές

(ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Νοεμβρίου 2007, όπως

Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της σύμβασης και την

κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση νομοθετικών μεταβολών και έως

την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης

«Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων

57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και

“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου

(ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 

της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης

Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών

 Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών

επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

(B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου

Δημοσίων Συμβάσεων». 

«Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός

Νομοθεσίας» 

Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές

«Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του

και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ

 του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» 

«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση

Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

«Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε

«Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες

έως 15, 

«Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά

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

και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 

του Συµβουλίου της 16ης 

Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 

όπως ισχύει 

Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της σύμβασης και την 

διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση νομοθετικών μεταβολών και έως 

την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης 

ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 

“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης 

τεχνικών ζητημάτων που 

Υπηρεσιών με χρήση των 

επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 

Μορφότυπου ηλεκτρονικού 

εκσυγχρονισμός της 

ιδίως των άρθρων 85 επ. 

(ενσωμάτωση της 

«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

εμπορικές συναλλαγές», 

εφαρμογή αναπτυξιακών 

Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

 

«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 

σε δημόσια έγγραφα και 

άλλες διατάξεις» και ιδίως 

Πολιτιστικά Θέματα», 

ΑΔΑ: ΨΔ06ΩΗ4-ΧΤ5



 

 

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον

ΕΟΧ) OJ L 119, 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοιν

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού

χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

- 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,

του συνόλου των διατάξεων

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν

αναφέρονται ρητά παραπάνω.

- Την υπ' αριθ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19

110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση

αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης

κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμ

δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014

Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία 

1η έκδοση/31.7.2015), όπως ισχύει.

- Την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 5003 / 17.06.2021 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ).

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση

(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες

14/07/2022  ημέρα  Πέμπτή  ,και ώρα 14:00

 

1.6 Δημοσιότητα 

 
 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη
8
 και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:

αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης

66 του Ν. 4412/2016 : 

 

 

 

 

7 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών

σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών 

προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις

διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τι
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2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον

«Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού

χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680

του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

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,

διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν

παραπάνω. 

137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 5968/Β/2018) «Αντικατάσταση

110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση

αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης

κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 

δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές

 ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης

ισχύει. 

Την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 5003 / 17.06.2021 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ). 

προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

παραλαβής των προσφορών είναι η 11/07/2022και ώρα

με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων

Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr

και ώρα 14:00. 

επίπεδο 

και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό

(ΚΗΜΔΗΣ). 

 παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:

Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο
9
 

10
 

11
,

των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την

σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη

προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις

διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τι

Απριλίου 2016, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 

(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

«Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 

οβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 

διατάξεις», 

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 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

«Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 

110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί 

2020 - Έλεγχοι νομιμότητας 

2020 από Αρχές Διαχείρισης και 

αξιολόγησης πράξεων”» (ΥΠΑΣΥΔ-

Την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 5003 / 17.06.2021 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

α 14:00
7
 

Δημόσιων Συμβάσεων 

www.promitheus.gov.gr), την 

 

και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

στη σχετική ηλεκτρονική 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: …], και 

, σύμφωνα με το άρθρο 

υπόψη την πολυπλοκότητα της 

(άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη 

προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις 

διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 

ΑΔΑ: ΨΔ06ΩΗ4-ΧΤ5



 

 

121 του ίδιου νόμου. 
8 Από 01.06.2021 καταργήθηκε η υποχρέωση σύνταξης προκήρυξης για συμβάσεις κάτω των ορίων (Πρβλ άρθρο 141 του

ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4) 
9 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλ

συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (59) και άρθρο 379 §12

ν. 4412/2016. 
10 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές (νυν "περιφερειακές" κατά το άρ.16 του 

του ν.3548/2007 συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35)

και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016. 
11 Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016»,

Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγρ

άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο,
:https://sfakia.gov.gr στη διαδρομή: Δήμος Σφακίων  
Επιτροπής ,  

 

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται

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

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ

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

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες

και της αρμοδιότητάς τους
12

 . 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 

12 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

Σελίδα 9 

Από 01.06.2021 καταργήθηκε η υποχρέωση σύνταξης προκήρυξης για συμβάσεις κάτω των ορίων (Πρβλ άρθρο 141 του

Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007,

συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (59) και άρθρο 379 §12

Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές (νυν "περιφερειακές" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικές εφημερίδες

του ν.3548/2007 συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35)

Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

Ν.4412/2016», στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγρ

αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/

διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,
https://sfakia.gov.gr στη διαδρομή: Δήμος Σφακίων  ►Ανακοινώσεις ►Αποφάσεις Οικονομικής 

Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

στη διαδικασία σύναψης 

δεσμεύονται ότι: 

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

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

έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό

 περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού

Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η

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

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 

 παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια

στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

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

Από 01.06.2021 καταργήθηκε η υποχρέωση σύνταξης προκήρυξης για συμβάσεις κάτω των ορίων (Πρβλ άρθρο 141 του 

έπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007, 

συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (59) και άρθρο 379 §12 

ν.4487/2017) και τοπικές εφημερίδες 

του ν.3548/2007 συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) 

και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 

 Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 

http://et.diavgeia.gov.gr/ 

αρχής, στη διεύθυνση (URL) 
Αποφάσεις Οικονομικής 

 

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

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

εργατικού δικαίου, οι οποίες 

Η τήρηση των εν λόγω 

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

 των ορίων της ευθύνης 

διάρκεια της διαδικασίας 

εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

ΑΔΑ: ΨΔ06ΩΗ4-ΧΤ5



 

 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 
 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας

1. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο

2. η παρούσα διακήρυξη και τα 

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες

σχετικά με τις προδιαγραφές 

4. το σχέδιο της σύμβασης με τα

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της δι

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών,

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της

παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική

ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το

κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε

υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για

την κατάρτιση των προσφορών στις

 

 

 

13 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει

ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανά

του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού,

των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης,

την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και

ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην

οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και

της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων

που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες
14 Επιλέγεται, κατά κανόνα, η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και

την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη

πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται

ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι

ενδιαφερομένων. 

Σελίδα 10 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

διαδικασίας σύναψης
13

 είναι τα ακόλουθα: 

Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

 παραρτήματά της 

πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο 

 και τα σχετικά δικαιολογητικά 

τα Παραρτήματά της 

στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και

πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),

Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) 
14

. 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της

ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr

πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το

ίμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε

είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει 

 την προθεσμία παραλαβής των προσφορών,

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για

στις ακόλουθες περιπτώσεις[1]: 

Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει

ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης

του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού,

των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης,

την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και

ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην

αφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και

ιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων

εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

Επιλέγεται, κατά κανόνα, η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και

επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη

πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται

ότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με

 

 

 της διαδικασίας, ιδίως 

αδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

εκτελούνται με τη χρήση της 

(ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 

το αργότερο δέκα (10) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 

σύμβασης στην πλατφόρμα του 

www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα 

από εγγεγραμμένους στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

ίμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε 

 δεν είναι ηλεκτρονικά 

προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 

σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 

θεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης 

του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 

των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για 

την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 

ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην 

αφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 

ιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 

Επιλέγεται, κατά κανόνα, η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και 

επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη 

πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται 

με τον τρόπο πρόσβασης των 

ΑΔΑ: ΨΔ06ΩΗ4-ΧΤ5



 

 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4

την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται

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, η παράταση

αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής

ημερομηνίας υποβολής προσφορών,

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο)

 
2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με

τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα,

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα 

μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική
16. 

 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική

 

2.1.5 Εγγυήσεις18 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές

παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών

χρηματικού ποσού
20

. Αν συσταθεί παρακαταθήκη

 
 

15 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016
16 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
17 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει
18 Άρθρο 72 ν. 4412/2016 
19 Πρβλ. άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄
20 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων

συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που

αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου

αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά

2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Σελίδα 11 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για

υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των

πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία

παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική

διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση

προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων

παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ. 

συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με

λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα,

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής

χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
.
 

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

αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση

 αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής 

ελληνική γλώσσα
17

. 

παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της

παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)
19

, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων

4412/2016 

μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 

Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018 (ΦΕΚ

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

καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που

άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 

αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ.

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 

πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

διακριτική ευχέρεια της 

ή/μετάθεση της καταληκτικής 

εγγράφων της σύμβασης, 

στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με 

των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
15

 συντάσσονται 

ελληνική γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, , 

μετάφραση στην ελληνική. 

 και του αναδόχου, θα 

 πιστωτικά ιδρύματα ή 

επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 

, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 

 αυτό του αντίστοιχου 

χρεογράφων στο Ταμείο 

(ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018) 

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

καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει 

 1927 (“Περί συστάσεως και 

μείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 

ΑΔΑ: ΨΔ06ΩΗ4-ΧΤ5



 

 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους

εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερ

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 

για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης 

εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον

προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου

Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

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

την εγκυρότητά τους. 
 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως

Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα

επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα

αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για τ

της αξιολόγησης των προσφορών και

κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση

δεδομένων και της προστασίας τους από

της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα

στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια
 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως

 
 

21 Παρ. 12 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
22 Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
23  Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1,

2, 4, 5, 6 και 7. 
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Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης

τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους

παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερ

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση

ωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα

διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης 

εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής

τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης

προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου

Επιστολών υπάρχουν στο Παράρτημα Β της παρούσης. 

υσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει

Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως

Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα

δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της

αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για τ

της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας

διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας 

δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις

της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα

επισυνάπτεται στην παρούσα. 

Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν

ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ
22

, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7
23

 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με

ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 

Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1,

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

(στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

ωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

υποβολής προσφορών, θ) την 

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 

εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

σύμβασης
21

. Η περ. αα’ του 

προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

 

υσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 

Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 

της προσφοράς και τα 

αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό 

της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας 

 της επεξεργασίας των 

ία, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα 

 

έχουν φυσικά ή νομικά 

είναι εγκατεστημένα σε: 

, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

μειώσεις του σχετικού με 

Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 

ΑΔΑ: ΨΔ06ΩΗ4-ΧΤ5



 

 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες

συμβάσεων
24

. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού

με την Ένωση Προσαρτήματος I 

δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους

οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 

με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της

Ένωσης
25

. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει

φορέων, συμπεριλαμβανομένων και

συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή

τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η

σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής27 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή

τους συμμετέχοντες οικονομικούς

€4.226,85 (τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων

δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής
 

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες

να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται 

σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του

αποσφράγισης των προσφορών 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά

 

 

24  Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα»

κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 

φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα,

κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση
25 Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της 

προσφερόντων και αγαθών από τρίτες
26 Άρθρο 19 ν. 4412/2016 
27 Παρ. 1 ,2, 3 και 12 του άρθρου 72 του
28 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας,

4412/2016).). 
29 Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπο

ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων

Σελίδα 13 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού

 της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες

δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους

οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή

με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της

συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι

και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται

συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από

τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται

αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
26

 

συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,

οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή

διακοσίων είκοσι έξι ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών),

συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α.

συμμετοχής στο Παράρτημα Γ της παρούσας. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η

 όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 12/6/2023

έτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες

 τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται,

του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την

 που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας,

μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα»

 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που

φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα,

περίπτωση α΄ και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.

Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή

τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ». 

του ν.4412/2016. 

προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρθρου 72 ν.

Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με

συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης

γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 

συμφωνίες από τις οποίες 

δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 

μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 

με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 

Οι ενώσεις οικονομικών 

απαιτείται να περιβληθούν 

μπορεί να απαιτήσει από 

τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

σύμβασης, κατατίθεται από 

επιστολή συμμετοχής
28

, ποσού 

λεπτών), που θα καλύπτει το 

Φ.Π.Α.
29

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

12/6/2023 αλλιώς η προσφορά 

έτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες 

εγγύησης συμμετοχής. 

ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 

την ημερομηνία και ώρα 

παρούσας, άλλως η προσφορά 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» 

κράτη που έχουν προνομιακό 

φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, 

3310/2005. 

Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή 

προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρθρου 72 ν. 

ρεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με 

παράτασης της σύμβασης. 

ΑΔΑ: ΨΔ06ΩΗ4-ΧΤ5



 

 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται

εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα

στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του 

διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις

παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ)

δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει

ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά,

4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη

το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί

περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 

δικαιολογητικών από τον προσωρινό

σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο

ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα

παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις

απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής

 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού32 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 

φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό

ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους

ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη

εγκλήματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα

(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης

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 στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα

εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ.

2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών),

(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της

Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού

 

30 Άρθρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του 
31 Πρβλ άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο
32 Άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016. 

33 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται 

απόφαση”, η δε σχετική δήλωση 

καταδικαστικές αποφάσεις 

Σελίδα 14 

επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα

4412/2016. 
30

 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του 

διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις

γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα

δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού,

προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1

4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή

του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί

 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης

προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω

σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο

ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα

προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις

ποιοτικής επιλογής. 

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

πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό

ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους

ρχει σε βάρος του αμετάκλητη
33

 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα

οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα

 ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της

 υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης

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 στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα

εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ.

λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396

του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5

 ν. 4412/2016 

άρθρο 72 ν. 4412/2016 

Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική

 του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά

προσκόμιση της εγγύησης καλής 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 

προβλεπόμενα από την παρούσα 

εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, 

παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή 

του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί
31

, ζ) στις 

πρόσκλησης για υποβολή 

παραπάνω δικαιολογητικών, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 

ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 

σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 

ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 

καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 

 της απόφασης-πλαίσιο 

καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 

της καταπολέμησης της 

των κρατών-μελών της 

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 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 στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 

εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 

μεσάζοντες), 396 παρ. 2 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
ης

 Ιουλίου 2017 σχετικά 

ως “αμετάκλητη καταδικαστική 

αφορά μόνο σε αμετάκλητες 

ΑΔΑ: ΨΔ06ΩΗ4-ΧΤ5



 

 

με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικ

της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των

216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2

(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.)

(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και

των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται

των οικονομικών συμφερόντων της

συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24

(επικουρικές διατάξεις για την ποινική

Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,

αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-

Συμβουλίου της 15
ης

 Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της

απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ

2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β

του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της

Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού

συστήματος για τη νομιμοποίηση 

τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ

Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ

άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για

την αντικατάσταση της απόφασης-

και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται,

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου

εδαφίου αφορά: 

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών

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

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α)

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση,

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις

Σελίδα 15 

με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικ

της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών

216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242

κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση),

(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και

των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την

συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24

ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων

 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,

-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της

2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση

(ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συν

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β

 εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020

παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της

της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της

τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) 

(Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη

της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για

-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.20

323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου

στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)

και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα

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

κπροσώπησης της εταιρείας. 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο

(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από

απόφαση. 

περιπτώσεις : 

με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 

159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 

4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 

(υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 

(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 

των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά 

την προσβολή αυτών των 

συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 

συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 

τροποποίηση της απόφασης 

συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β 

4689/2020 (Α’103), 

της τρομοκρατίας, όπως 

 Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

 και τα εγκλήματα των 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 

του οποίου εκδόθηκε 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 

ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου 

στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 

τα μέλη του Διοικητικού 

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

νόμιμο εκπρόσωπο. 

αποκλεισμού δεν έχει 

από την ημερομηνία της 

ΑΔΑ: ΨΔ06ΩΗ4-ΧΤ5



 

 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

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 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,

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

ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2

καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές

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

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 

των δεδουλευμένων τόκων ή των

καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους

 

2.2.3.3 Δεν εφαρμόζεται 

 

2.2.3.4. Αποκλείεται
34

 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016

περί αρχών που εφαρμόζονται στις 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική

διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία

εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 

μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που

αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε

θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη

της επιχειρηματικής του λειτουργίας

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων

και άλλων διοικητικών συνεπειών,

 

 

34 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.

Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει όλους, μερικούς, ή, ενδεχομένως, και κανέναν από τους λόγους 

παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα

περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές

της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ καθώς
35 Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους

ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5). Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των δυνητικών

λόγων αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τή

αρχής της αναλογικότητας (πρβλ και αιτιολογική
36 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του
37 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού

Σελίδα 16 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή

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

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

σα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,

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

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν

αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό

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

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 

των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό

τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός

ακόλουθες καταστάσεις
35

: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016

 διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική

 από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία

όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 

μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που

αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε

θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση

λειτουργίας
37

. 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων

 υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν

Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.

Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει όλους, μερικούς, ή, ενδεχομένως, και κανέναν από τους λόγους 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη

περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 

ης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές

καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20/22

9Ρ5). Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των δυνητικών

λόγων αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τή

αιτιολογική σκέψη 101 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). 

Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της

του άρθρου 73. Πρβλ άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 

οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ 

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 

σα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

κοινωνικής ασφάλισης. 

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

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

θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 

διακανονισμό που τηρείται. 

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

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

δεσμευτικό διακανονισμό για την 

από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016
36

, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 

διαδικασία πτωχευτικού 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 

αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 

τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 

οδηγούν στο συμπέρασμα 

Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει όλους, μερικούς, ή, ενδεχομένως, και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της 

(εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές 

περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). 

ης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές 

20/22-06-2017 της Αρχής (ΑΔΑ: 

9Ρ5). Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των δυνητικών 

λόγων αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της 

Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 

ΑΔΑ: ΨΔ06ΩΗ4-ΧΤ5



 

 

ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του

ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο

48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως

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 θέ

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχετα

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την

ανάθεση, 

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που

σχετικό γεγονός. 
38

 

2.2.3.5. Δεν εφαρμόζεται 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται

διαδικασίας σύναψης της παρούσας

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4,

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι

συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας

αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν

από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα,

ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχ

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή

περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση

αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης

 

38 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73

Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β), σχετικά με την απόφαση
39 Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων

στην υπόθεση C‑387/19 

Σελίδα 17 

ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του

κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν

θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο

να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

 ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά

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 θέ

κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την

μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει

οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του . 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη

ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που

αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται,

κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που

2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι

συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας

κνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν

παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα 

ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή

περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις

αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον

απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει

73 ν.4412/2016. Επίσης, υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018

απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.

αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης

ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 

μέσα, 

 εκτέλεση ουσιώδους 

σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

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 

παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

ι να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

έχει διαπράξει σοβαρό 

η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 

 κατά τη διάρκεια της 

βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

περιπτώσεις. 

που αναφέρονται στις 

προσκομίζει στοιχεία
39

, 

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 

συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 

κνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν 

 και τις περιστάσεις με 

ές, και έχει λάβει συγκεκριμένα 

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 

περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

έχει αποκλειστεί, σύμφωνα 

2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ 

124/2017. 

14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ 

ΑΔΑ: ΨΔ06ΩΗ4-ΧΤ5



 

 

με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά

την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση

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

4412/2016
41

. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής42
 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία

στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την

έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους

ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει 

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων

επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό

ανάθεση υπηρεσία 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση 

ανωτέρω προϋπόθεση πρέπει να πληρείται

 
 

40 Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016. 
41 Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341/19

έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του 
42 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είν

1 του ν. 4412/2016). Επιπλέον, οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο

τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνα

ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό

ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία

διαμορφώνουν αντίστοιχα τα πεδία του

2.2.9.2. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα''

(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τις
43 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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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

ορίζεται στην εν λόγω απόφαση
40

. 

διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών

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

Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού

τάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την

σύμβασης. 

επαγγελματικής δραστηριότητας43 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να

βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να

από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος

ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο

4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται

έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία

στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την

έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση

σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα

δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι

 οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι

επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό

 που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση οικονομικών

πληρείται από όλα τα μέλη της ένωσης. 

Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341/19-05-2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει

 άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ.

1 του ν. 4412/2016). Επιπλέον, οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο

τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν

ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό

αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη

του ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9., καθώς και τα μέσα

2.2.9.2. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και

τας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα''

τις Ενότητες IΙΙ και IV παρ. 1 όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.

 

επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 

επανορθωτικών μέτρων κατά την 

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

Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 

τάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 

παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

αντικείμενο της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

στο Παράρτημα XI του 

απαιτείται να διαθέτουν ειδική 

έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία 

στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την 

καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση 

επαγγέλματος. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

εγγεγραμμένοι στο οικείο 

επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 

οικονομικών φορέων, η 

2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την 

Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 

αι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 

1 του ν. 4412/2016). Επιπλέον, οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο 

τότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν 

ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό 

πρόβλεψη στη διακήρυξη. Οι Α.Α. 

τα μέσα απόδειξης του άρθρου 

''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και 

τας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' 

παραδείγματα. 

ΑΔΑ: ΨΔ06ΩΗ4-ΧΤ5



 

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο
των τριών διαχειριστικών χρήσεων,
χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά

από τα μέλη της ένωσης 

 
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

 

Όσον αφορά στην τεχνική και 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

 

Α. Να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα στο πλαίσιο

Έργων αντίστοιχου μεγέθους, αντικειμένου και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση Έργο. Συγκεκριμένα,

κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη απαιτείται:

 

Α1. Να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον

Πληροφοριακού Συστήματος και πολυμεσικών 

(smartphones, tablets) για τουριστική

τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, εικονικές

Α2. Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα τουλάχιστον έργο σε Μουσείου που να περιλαμβάνει ανάπτυξη

εφαρμογών για εικονικές εμπειρίες

Α3. Να έχουν αναπτύξει εφαρμογές

συσκευές και γυαλιά VR που να έχουν αποδεδειγμένα

Α4. Να διαθέτουν τουλάχιστον 

υποστηρίζουνε διαλειτουργικότητα

Α.5 Να έχουν αναπτύξει τουλάχιστον

purchases και χρήση κωδικών ενεργοποίησης.

 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών

μέλος της ένωσης. 

 
 

44 Άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να 

παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ

απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται,

διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και

χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα 

συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς

να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες

αυτές. 

Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' 

ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα
45 Άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
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χρηματοοικονομική επάρκεια44 

την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό κύκλο εργασιών των τριών (3)
διαχειριστικών χρήσεων έτους 2018, 2019, 2020 κατ’ ελάχιστον ίσο με 350.000 

ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο
τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος γενικός κύκλος εργασιών για όσες 

πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον ίσο με 350.000 € 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά

ικανότητα45 

 επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα

απαιτείται: 

Α. Να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα στο πλαίσιο

ου μεγέθους, αντικειμένου και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση Έργο. Συγκεκριμένα,

απαιτείται: 

τουλάχιστον δύο (2) έργα τα οποία να περιλαμβάνουν

Πληροφοριακού Συστήματος και πολυμεσικών εφαρμογών για το διαδίκτυο και για φορητές συσκευές

τουριστική / πολιτιστική προβολή, οι οποίες να περιέχουν

εικονικές περιηγήσεις, πανοραμικές φωτογραφίες,

ρώσει επιτυχώς ένα τουλάχιστον έργο σε Μουσείου που να περιλαμβάνει ανάπτυξη

εμπειρίες και εικονική πραγματικότητα. 
εφαρμογές εικονικής Πραγματικότητας στον χώρο του Πολιτισμού

έχουν αποδεδειγμένα πάνω από 150.000 χρήστες. 

5 Εφαρμογές VR δημοσιευμένες και λειτουργικές

διαλειτουργικότητα (π.χ Appstore, Playstore κ.λ.π) 

τουλάχιστον 2 εφαρμογές VR στον Πολιτισμό με λειτουργία  αγοράς

κωδικών ενεργοποίησης. 

οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση πρέπει να

Άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο

παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα

Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό 

διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και

 οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς

μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς

να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες

ία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος

καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' 

Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα. 

την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

μέσο γενικό κύκλο εργασιών των τριών (3) 
κατ’ ελάχιστον ίσο με 350.000 € χωρίς 

ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο 
κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές 

 χωρίς ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά 

παρούσα διαδικασία σύναψης 

Α. Να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα στο πλαίσιο 

ου μεγέθους, αντικειμένου και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση Έργο. Συγκεκριμένα, 

περιλαμβάνουν Ανάπτυξη 

εφαρμογών για το διαδίκτυο και για φορητές συσκευές 

περιέχουν μεταξύ άλλων 

φωτογραφίες, 360-video 

ρώσει επιτυχώς ένα τουλάχιστον έργο σε Μουσείου που να περιλαμβάνει ανάπτυξη 

Πολιτισμού για κινητές 

 

λειτουργικές οι οποίες να 

λειτουργία  αγοράς in App 

να καλύπτεται από κάθε 

επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο 

σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα 

 να είναι υποχρεωτικό) να 

διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και 

οικονομικοί φορείς με αναφορά σε 

μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς 

να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες 

''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 

καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 

ΑΔΑ: ΨΔ06ΩΗ4-ΧΤ5



 

 

 

Β. Να διαθέτουν προσωπικό επαρκές

συγκεκριμένα: 

 

Β1. να διατεθεί Υπεύθυνο Έργου και

προσόντα και εμπειρία: 

 

Υπεύθυνο Έργου και Αναπληρωτή Υπεύθυνο
 

Ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να αποτελεί µόνιµο στέλεχος του υποψήφιου οικονοµικού φορέα και να
διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα απαιτούµενα
Πανεπιστηµιακό Τίτλο Σπουδών και Μεταπτυχιακό ή ∆ιδακτορικό Τίτλο Σπουδών. 15ετή τουλάχιστον
επαγγελµατική εµπειρία µετά την κτήση του πτυχίου του σε σχεδιασµό ή/και διαχείριση ή/και υλοποίηση
έργων πληροφορικής σχετικά µε τον πολιτισµό..

 
Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου 
Πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, αποδεδειγµένη 6έτη επαγγελµατική εµπειρία ως Υπεύθυνος διαχείρισης
έργων (Project Manager). 

 
Β2. να διατεθούν στην Ομάδα Έργου

 

� ένα (1) Υπεύθυνο Ανάπτυξης Εφαρμογών
με 10ετή εμπειρία στην ανάπτυξη

� δύο (2) στελέχη σε ρόλο
τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Πληροφορική, καθένας εκ των οποίων να διαθέτει τουλάχιστον

τετραετή (4ετή) επαγγελματική

� ένα (1) στέλεχος με 

Μεταπτυχιακή ειδίκευση.

� δυο (2) στελέχη με Πανεπιστημιακό

 
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
47 

 

46 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική

ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν.

4412/2016) 
47 Άρθρο 82 παρ. 2 ν. 4412/2016. Εάν

οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον

αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν στο σύστημα οικολογικής διαχείρισ

ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ)

αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή π

που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι Α.Α. αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς

εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. 

Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότ

αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, οι Α.Α. αποδέχονται επίσης

άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων περιβαλλοντικής

φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα

συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής
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επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη

και Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου με τα ακόλουθα

Υπεύθυνο Έργου µε τα ακόλουθα τουλάχιστον, προσόντα

θα πρέπει να αποτελεί µόνιµο στέλεχος του υποψήφιου οικονοµικού φορέα και να
απαιτούµενα προσόντα: 

Πανεπιστηµιακό Τίτλο Σπουδών και Μεταπτυχιακό ή ∆ιδακτορικό Τίτλο Σπουδών. 15ετή τουλάχιστον
εµπειρία µετά την κτήση του πτυχίου του σε σχεδιασµό ή/και διαχείριση ή/και υλοποίηση

τον πολιτισµό.. 

Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα:
Πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, αποδεδειγµένη 6έτη επαγγελµατική εµπειρία ως Υπεύθυνος διαχείρισης

Έργου κατ’ ελάχιστον οι κάτωθι ειδικότητες: 

ένα (1) Υπεύθυνο Ανάπτυξης Εφαρμογών, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Πληροφορική,

ανάπτυξη και σχεδιασμό εφαρμογών πληροφορικής.

ρόλο Προγραμματιστή Εφαρμογών (Developer)
τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Πληροφορική, καθένας εκ των οποίων να διαθέτει τουλάχιστον

επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής

 Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών στην Πολιτιστμική

ειδίκευση. 

Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών στην Πολιτισμική Τεχνολογία

ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική

ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν.

Εάν οι Α.Α. απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων

οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον

αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης

ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ)

αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή π

που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι Α.Α. αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς

Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότ

αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, οι Α.Α. αποδέχονται επίσης

άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός

τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του

περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

ανάληψη του Έργου, και 

ακόλουθα τουλάχιστον, 

προσόντα και εµπειρία: 

θα πρέπει να αποτελεί µόνιµο στέλεχος του υποψήφιου οικονοµικού φορέα και να 

Πανεπιστηµιακό Τίτλο Σπουδών και Μεταπτυχιακό ή ∆ιδακτορικό Τίτλο Σπουδών. 15ετή τουλάχιστον 
εµπειρία µετά την κτήση του πτυχίου του σε σχεδιασµό ή/και διαχείριση ή/και υλοποίηση 

απαιτούµενα προσόντα: 
Πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, αποδεδειγµένη 6έτη επαγγελµατική εµπειρία ως Υπεύθυνος διαχείρισης 

, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Πληροφορική, 

πληροφορικής. 

(Developer) πανεπιστημιακής ή 

τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Πληροφορική, καθένας εκ των οποίων να διαθέτει τουλάχιστον 

πληροφορικής 

Πολιτιστμική Τεχνολογία με 

Πολιτισμική Τεχνολογία 

διαχείρισης46 

προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική 

ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 

εκδιδομένων από ανεξάρτητους 

οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον 

ης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης 

ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα 

που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι Α.Α. αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς 

Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα 

αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, οι Α.Α. αποδέχονται επίσης 

ενδιαφερόμενος οικονομικός 

είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρμοστέου 

ΑΔΑ: ΨΔ06ΩΗ4-ΧΤ5



 

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν

εξασφαλίζουν την ποιότητα των 

Διασφάλισης Ποιότητας: 

• ISO 9001:2015 για τη Διαχείριση

οργανισμό, με πεδίο εφαρμογής

εφαρμογών εικονικής και επ

• ISO 27001:2013 για την Ασφάλεια των Πληροφοριών ή ισοδύναμο, εν ισχύ, από διαπιστευμένο

οργανισμό, για το σχεδιασμό,

Για τα ανωτέρω, είναι αποδεκτά 

ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν

λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για 

υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης

ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, 

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5)

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται

δεσμών τους με αυτούς
48

. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι

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 Παραρτήματος ΧΙΙ

του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την 

μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες

εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι

οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι γ

σύμβασης 
50

. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων

Διευκρινίζεται, ότι στην περίπτωση που γίνεται επίκληση των δυνατοτήτων τρίτων, ο 

φορέας υποχρεούται να υποβάλει δικό

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν 

οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σ

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα

στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για

τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού,

ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική

 

 

48 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και 

εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό
49 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.
50 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση
51 Πρβλ όγδοο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78
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συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας

 παρεχόμενων υπηρεσιών και να διαθέτουν τα

Διαχείριση της Ποιότητας, ή ισοδύναμο, εν ισχύ,

με πεδίο εφαρμογής: Υπηρεσίες ψηφιοποίησης 2D/3D περιεχομένου για την ανάπτυξη

παυξημένης πραγματικότητας 

ISO 27001:2013 για την Ασφάλεια των Πληροφοριών ή ισοδύναμο, εν ισχύ, από διαπιστευμένο

σχεδιασμό, ανάπτυξη και εγκατάσταση έργων πληροφορικής.

 και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα

ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν

λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος,

υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης

απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

τρίτων – Υπεργολαβία 

τρίτων 

 όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και

2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική

στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της

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

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

στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών

και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ

του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,

ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι

οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες
49

.

είς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι

οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι γ

ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται

άλλων φορέων 
51

. 

Διευκρινίζεται, ότι στην περίπτωση που γίνεται επίκληση των δυνατοτήτων τρίτων, ο 

δικό του διακριτό ΕΕΕΣ κατά το στάδιο της υποβολής

 οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται

οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα

στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για

αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών

σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία

 στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται

υπό ανάθεσης σύμβασης 

4412/2016. 

κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται. 

78 ν. 4412/2016. 

παρούσας απαιτείται να 

τα παρακάτω Πρότυπα 

ισχύ, από διαπιστευμένο 

περιεχομένου για την ανάπτυξη 

ISO 27001:2013 για την Ασφάλεια των Πληροφοριών ή ισοδύναμο, εν ισχύ, από διαπιστευμένο 

πληροφορικής. 

ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης 

ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν 

λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, 

υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης 

και χρηματοοικονομικής 

επαγγελματική ικανότητα (της 

της νομικής φύσης των 

θα έχουν στη διάθεσή τους τους 

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

στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 

και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 

σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 

τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 

. 

είς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω 

οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 

ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

Διευκρινίζεται, ότι στην περίπτωση που γίνεται επίκληση των δυνατοτήτων τρίτων, ο τρίτος οικονομικός 

υποβολής της προσφοράς. 

προτίθεται να στηριχθεί ο 

χετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα 

στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για 

ημερών από την σχετική 

οποία απευθύνεται στον 

προτίθενται να αναθέσουν την 
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55 Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4

 

 

οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά

φορέα του προηγούμενου εδαφίου

 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,

o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής

αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας

υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο
 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής

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

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ

κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο

2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, 

105 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την

παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, 

αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά

περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει

τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικ

οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας
54

.

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα

με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες

και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες

οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,

2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν

το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα 

με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα 

 

 

 

 

52 Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
53 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
54 Πρβλ άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 

4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 

Σελίδα 22 

οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά

εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει

τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.

o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής

αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι

παρούσας
52

. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να

συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω

ποιοτικής επιλογής 

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

νται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ

παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών

2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την

 οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται

ν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά

2.2.6 )
53

. 

οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει

τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικ

2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι

. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα

οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ

και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες

ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.
55

. 

υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, 

το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα 

με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα 4 , το 

την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού

 (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016). 

 

 

οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά 

στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 

προτείνει. Στην περίπτωση που 

o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 

λόγοι αποκλεισμού της 

να αντικαταστήσει έναν 

άνω παραγράφου 2.2.3. 

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

νται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ 

δικαιολογητικών της παραγράφου 

της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 

στηρίζεται υποχρεούνται να 

ν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 

οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 

τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 

λόγοι αποκλεισμού της 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 

λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 

και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 

της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, 

το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα 

ποσοστού μικρότερου του 30% 
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οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ

καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου

συμπληρώνεται από τους προσφέροντες

Παραρτήματος 1
57

. 

[ 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο

υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ

και της καταληκτικής ημερομηνίας

στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ,

απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο

ΕΕΕΣ.
58

 Ο οικονομικός φορέας δύναται

ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση,

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των

λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών

προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής

μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,

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

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

παρούσης
62

 και ταυτόχρονα να 

αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την 

σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς

συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή

 
 

56 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον 

Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.
57 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία 

προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση

Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό

(ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου

επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας

Κανονισμού. Μπορείτε να δείτε το

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
58 Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως
59 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016, όπως
60 Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
61 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca,
62 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020

Σελίδα 23 

οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ

τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και

προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο

υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ

ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές

ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά

απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο

δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες

δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ
59

. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των

λεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών

προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

ού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή

φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να

σδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,
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σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της

 επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς

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

οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση

πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού

ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β

Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV

δηλώσεις. 

2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/

προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό

(ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας, με το οποίο

ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό

το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur

T/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 28 του ν. 4782/2021

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4782/2021

Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 

753/2020 (Δ Τμήμα), 

οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ
56

 

του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και 

 με τις οδηγίες του 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 

υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 

μεταβολές στα δηλωθέντα 

προσφορά του, χωρίς να 

απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο 

πληροφορίες που παρέχει στο 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 

λεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

ού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

 φορέα για διαδικασίες 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να 

σδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 

αυτής
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 την κατάστασή του σε 

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

προς αποκατάσταση της 

απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 

της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 

3β του άρθρου 44 του ν. 

Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το 

Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό 

για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας, με το οποίο 

ελληνικό κείμενο του Εκτελεστικού 

https://eur-lex.europa.eu/legal- 

4782/2021 (36 Α’). 

4782/2021 

ΑΔΑ: ΨΔ06ΩΗ4-ΧΤ5



 

 

3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της 

που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

(περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016)

εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που

τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο

σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή

αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις

 

2.2.9.1 Αποδεικτικά μέσα65 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς

προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά

τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από

προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή

ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό

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

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό

στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογη

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά

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 

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

περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική

διεύθυνση της βάσης δεδομένων,

δήλωση συναίνεσης. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται

2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή

τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα

 

 

 

 

63 Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως
64 Παρ. 2Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με 
65 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016 Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που 

ορίσει στις παραγράφους 2.2.3 έως

χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ο

παρούσας 

66     Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
67 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 

Σελίδα 24 

3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο

απάντησης
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. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δ

εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που

τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο

σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν

υποχρεώσεις του
64

. 

συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς

προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά

ριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από

προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή

αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

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

παράγραφό 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην 

στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής

2.2.5- 2.2.6) 
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. . 

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 

ωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε

εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

ονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική

δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση,

υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 

διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν

υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή

σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του

 την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 

Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει

έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει

χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της

 

 

παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί 

εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 

τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο 

ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει 

2.2.3 και της πλήρωσης των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 

ριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 

προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 

διαδικασίας. 

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

 ικανότητα των οποίων 

τικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

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 

ωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 

ονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 

περίπτωση, η απαραίτητη 

 αναθέτουσα αρχή που 

εξακολουθούν να ισχύουν
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σύμφωνα με την παράγραφο 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

του ν. 4635/2019. 

Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 

απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα 

ύτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της 

ΑΔΑ: ΨΔ06ΩΗ4-ΧΤ5



 

 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος

πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περ

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου

2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 

μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται έ

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής

εμπορικού οργανισμού του κράτους

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 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην

επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες

Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την

υποβολή του
68

. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω

παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστο

μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν

αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος,

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση

α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της

παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση

δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των

υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4
70

 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό

εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί

 
 

68 Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.
69 Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016
70 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει

Σελίδα 25 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες

αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω:

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή

πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περ

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου

2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 

μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου

κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της

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

 αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι

διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου

4412/2016. 

προσκομίζουν: 

για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την

 ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω

για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 

μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν

ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από

είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση

εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.. 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της

πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των

στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του

που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από

είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

τοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει

πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται

ν.4412/2016. 

ν.4412/2016 

την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

παρακάτω: 

μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 

2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 

νορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

αρμόδιου επαγγελματικού ή 

της χώρας όπου είναι 

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 

 που αναφέρονται στις 

περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι 

αποθετηρίου πιστοποιητικών (e- 

για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αρχή του κράτους-μέλους 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 

ποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

από την υποβολή του
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Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 

των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 

ασφάλισης. 

περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

από την υποβολή του. 

 

τοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 

διαχείριση ή δικαστική 

προσκομίζεται επιπλέον και 

ΑΔΑ: ΨΔ06ΩΗ4-ΧΤ5



 

 

πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή 

προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται

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

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει

η μη αναστολή της επιχειρηματικής

Προκειμένου για τα σωματεία 

Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για

το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία

Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του 

σε βάρος του της κύρωσης του

νομοθεσίας
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B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή

εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄

με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μ

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που

απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης τ
(απόδειξη καταλληλότητας για την
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών,

 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τους

 

 

 

 
 

71 Δεύτερο εδάφιο παρ. 4 του άρθρου 74
72 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους

Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση
73 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του 

Σελίδα 26 

πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού

προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό

εταίρων. 

“Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει

επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

 και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό

Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για

το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού

πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού

για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής

του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις

απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή

εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε

 Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση

εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄

με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 

ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που

αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
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 οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση

πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης τ
την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας)

εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,
διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της

τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των τριών τελευταίων

74 του ν. 4412/2016 

Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής

περίπτωση . 

 ν.4412/2016. 

κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 

Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 

ηλεκτρονική πλατφόρμα της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 

Πιστοποιητικό Δικαστικής 

Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για 

το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

αποκλεισμού 

προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 

διατάξεις της κείμενης 

καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή 

εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

βαίωση του αντίστοιχου 

εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 

με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 

ητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 

μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

 ή διοικητικής αρχής, 

ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 

βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 

του Γ.Ε.ΜΗ. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 

εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,73 εκτός αν, 
χρόνο ισχύος. 

της παραγράφου 2.2.5 οι 

τελευταίων οικονομικών 

Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 

ΑΔΑ: ΨΔ06ΩΗ4-ΧΤ5



 

 

χρήσεων (2018, 2019, 2020), εφόσον
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Στην περίπτωση κατά την οποία 

υποβάλουν, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο θεωρημένου

2020. Το ισοζύγιο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από κατάσταση στην οποία θα εμφανίζεται ο Συνολικός

Κύκλος Εργασιών για τη χρήση 2020 και από ποιους λογαριασμούς του ισοζυγίου αποτελείται αυτός (κατά

περίπτωση). 

Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, το οποίο συμμετέχει ως μέλος σε ένωση 

είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου αποδ

για τη χρηματοοικονομική κατάσταση

Σε περίπτωση συμμετέχοντος που

υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας (20

2019, 2020) κατ’ ανώτατο όριο. 

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς,

κατατεθούν για καθέναν από τους συμμετέχοντες

Εάν ο οικονομικός φορέας, για

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας

Β. 4. 1 Κατάλογο, στον οποίο αναφέρεται η εκτέλεση παρόμοιων με το προκηρυσσόμενο

για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας

παράδοσης και του ποσού, συνοδευόμενα από τις

ολοκλήρωση του έργου. 

 
 

Α/Α Αναθέτουσα 

Αρχή 

Τίτλος 

Έργου 

Συνοπτική

Περιγραφή

του

    

    

    

    

 
Αν οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του δημοσίου τομέα, οι παροχές των σχετικών υπηρεσιών

αποδεικνύονται με έγγραφο που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την κατά περίπτωση Αναθέτουσα Αρχή. Εάν

πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς, με

 

 
 

74 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα

Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του

οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν,

σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής
75 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου 

επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της

Σελίδα 27 

εφόσον ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται στην κατάρτιση

 ο ισολογισμός του 2020 δεν έχει δημοσιευθεί,

φωτοαντίγραφο θεωρημένου από την Εφορία ισοζυγίου

Το ισοζύγιο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από κατάσταση στην οποία θα εμφανίζεται ο Συνολικός

2020 και από ποιους λογαριασμούς του ισοζυγίου αποτελείται αυτός (κατά

Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, το οποίο συμμετέχει ως μέλος σε ένωση 

είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου αποδ

κατάσταση του συμμετέχοντος. 

που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης

υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας (20

προσφοράς, τα παραπάνω δικαιολογητικά και

συμμετέχοντες σε κοινή προσφορά. 

 βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει

αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική

έγγραφο.
75

 

ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί

Κατάλογο, στον οποίο αναφέρεται η εκτέλεση παρόμοιων με το προκηρυσσόμενο

για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας

παράδοσης και του ποσού, συνοδευόμενα από τις σχετικές βεβαιώσεις που αναφέρονται σε επιτυχή

Συνοπτική 

Περιγραφή 

του Έργου 

Διάρκεια 

Εκτέλεσης 

Έργου 

Προϋπολογισ 

μός έργου 

χωρίς ΦΠΑ 

Σύμβαση

   

   

   

   

παραλήπτες των έργων είναι φορείς του δημοσίου τομέα, οι παροχές των σχετικών υπηρεσιών

αποδεικνύονται με έγγραφο που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την κατά περίπτωση Αναθέτουσα Αρχή. Εάν

με βεβαίωση του αποδέκτη ή ΥΔ του οικονομικού 

ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται

Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του

φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν,

οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει

Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του

κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 

κατάρτιση και δημοσίευσή τους. 

δημοσιευθεί, οι διαγωνιζόμενοι 

ισοζυγίου μηνός Δεκεμβρίου 

Το ισοζύγιο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από κατάσταση στην οποία θα εμφανίζεται ο Συνολικός 

2020 και από ποιους λογαριασμούς του ισοζυγίου αποτελείται αυτός (κατά 

Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, το οποίο συμμετέχει ως μέλος σε ένωση – κοινοπραξία, 

είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου 

δημοσίευσης ισολογισμών, είναι 

υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας (2018, 

και δηλώσεις πρέπει να 

προσκομίσει τα ανωτέρω 

χρηματοοικονομική του επάρκεια με 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

Κατάλογο, στον οποίο αναφέρεται η εκτέλεση παρόμοιων με το προκηρυσσόμενο έργων, με μνεία, 

για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας 

που αναφέρονται σε επιτυχή 

Σύμβαση Βεβαίωση 

ολοκλήρωσ 

ης 

 

 

 

 

παραλήπτες των έργων είναι φορείς του δημοσίου τομέα, οι παροχές των σχετικών υπηρεσιών 

αποδεικνύονται με έγγραφο που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την κατά περίπτωση Αναθέτουσα Αρχή. Εάν 

 φορέα. 

αναφέρονται στο Μέρος I του 

Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του 

φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, 

θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5. 

από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 

ΑΔΑ: ΨΔ06ΩΗ4-ΧΤ5



 

 

Β. 4. 2 Αποδεικτικά χρηστών εφαρμογών από τα αντίστοιχα store (π.χ. Google 

βεβαιώσεις πελατών 
Β. 4. 3 Πλήρη βιογραφικά σημειώματα των μελών της Ομάδας Έργου τους, από τα οποία να προκύπτει

σαφώς η γενική και ειδική εμπειρία.

Στην περίπτωση που οικονομικός

προσκομίζει, κατά περίπτωση: 

 

• Α) Πίνακα των στελεχών των

Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το

Α/Α 
Επωνυμία Εταιρείας

Υπεργολάβου 
  

  

  

 

Β) Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών 
σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα

Α/Α Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας

  

  

  

 
Γ) Πίνακας των στελεχών της κοινοπραξίας ή Ένωσης 
της κοινοπραξίας που σύστησε ο υποψήφιος ανάδοχος προκειμένου να υλοποιήσει το έργο

το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α 
Εταιρία (σε περίπτωση Ένωσης

ή Κοινοπραξίας) 
  

  

  

 
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7

οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν

πιστοποιητικούς οργανισμούς) , όπως

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης,

νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει

την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό

ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 

την υποβολή του 
76

, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς

 
 

76 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016
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Αποδεικτικά χρηστών εφαρμογών από τα αντίστοιχα store (π.χ. Google Play, Apple Appstore) ή/και

Πλήρη βιογραφικά σημειώματα των μελών της Ομάδας Έργου τους, από τα οποία να προκύπτει

εμπειρία. 

οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες

των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που

το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Εταιρείας Ονοματεπώνυμο Μέλους 

Ομάδας Έργου 

Ρόλος στην

Θέση στο
  

  

  

εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου,

υπόδειγμα: 

Ομάδας Έργου 
Ρόλος στην

Θέση στο
 

 

 

κοινοπραξίας ή Ένωσης που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου της ένωσης ή

της κοινοπραξίας που σύστησε ο υποψήφιος ανάδοχος προκειμένου να υλοποιήσει το έργο

Ένωσης Ονοματεπώνυμο Μέλους 

Ομάδας Έργου 

Ρόλος στην

Θέση στο
  

  

  

Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7

προσκομίζουν εν ισχύ πιστοποιητικά (από επίσημα

όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.7 

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι

ρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει

την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό

ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από

φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

ν.4412/2016 

Play, Apple Appstore) ή/και 

Πλήρη βιογραφικά σημειώματα των μελών της Ομάδας Έργου τους, από τα οποία να προκύπτει 

ικανότητες άλλων φορέων, 

που συμμετέχουν στην 

στην Ομάδα Έργου – 

στο σχήμα υλοποίησης 

του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, 

στην Ομάδα Έργου – 

Θέση στο σχήμα υλοποίησης 

που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου της ένωσης ή 

της κοινοπραξίας που σύστησε ο υποψήφιος ανάδοχος προκειμένου να υλοποιήσει το έργο σύμφωνα με 

στην Ομάδα Έργου - 

στο σχήμα υλοποίησης 

Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7 

επίσημα διαπιστευμένους 

στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

ρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει 

την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 

(30) εργάσιμες ημέρες πριν από 

ΑΔΑ: ΨΔ06ΩΗ4-ΧΤ5



 

 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές

της στο ΓΕΜΗ
77

,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ,

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης

οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή 

από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε

πρόσωπο πλέον αυτών που αναφ

πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού

χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες.

σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι

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

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

 
 

77 Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά :

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον

β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 

γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή

οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 

ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986

ο οικοδομικός συνεταιρισμός), 

στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και

ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον

η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό

θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού

L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή,

ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,

ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία

της στην ημεδαπή, 

ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία

της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017)

ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία

και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη 

ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημε

πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις

περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 

ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται 
78 Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης

διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα 

εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το

Σελίδα 29 

νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές

,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης
78

, το οπο

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού

ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από

κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης

οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα

νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε

πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση

καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου

εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν

εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση

ό την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και

φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της

δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι

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

διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής

Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά : 

προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), 

β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 

Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 

(απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012

1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός,

στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 

τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 

σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 

Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ

ημεδαπή, 

Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,

Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ

πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που

169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής

πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που

 των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση

ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημε

πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις

 σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012

Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει

εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την

το εύρος των αρμοδιοτήτων τους 

, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 

, το οποίο πρέπει να έχει 

νομικού προσώπου γενικό 

από την υποβολή του. 

σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 

του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 

κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 

έρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 

προσώπου με την οποία 

έχουν χορηγηθεί εξουσίες 

 νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

ό την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 

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

υπογραφής κλπ.), τυχόν 

4072/2012 (Α` 86), καθώς και 

αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και 

Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό 

Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 

(ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα 

που αναφέρονται στο άρθρο 29 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 

που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα 

περίπτωση ιβ`, 

ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις 

4072/2012 

παρουσιάζει τις σχετικές με τη 

Μητρώο. 

στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την 
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τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των

μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους

τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια

οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω

οικονομικών φορέων στον επίσημο

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής,

Οι οικονομικοί φορείς που είναι 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς

όσον αφορά την καταβολή των

προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά

τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλ

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη

προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό

οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου

αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός

συνεργασία για την κατά περίπτωση

τεχνικής ή/και επαγγελματικής 

διαγωνιζόμενου   για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και

να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της

σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο

τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκρ

διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η

σύμβαση. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από

κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται

με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά

ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος

εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα 

συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός

υπεργολάβων, στις ικανότητες των

προσφέροντος με αναφορά του τμήματος

 
 

79 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016. 
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τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των

νόμιμου εκπροσώπου. 

είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
79

 

τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω

επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν

στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον

επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος

 εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των

προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά

περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα

άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλ

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,

έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό

(συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση

οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου

οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν

περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής

 ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι

διαγωνιζόμενου   για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και

κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της

σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο

τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη

διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από

υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται

επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική

 εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις 

δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει. 

οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του

των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη

τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει

τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 

που προβλέπονται από 

τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εκδίδεται από τον αρμόδιο 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

στον εν λόγω κατάλογο. 

αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς 

των φόρων και τελών, 

προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά 

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 

οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

σκοπό αυτό. Ειδικότερα, 

απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 

εγκρίνουν τη μεταξύ τους 

χρηματοοικονομικής ή/και 

είναι στη διάθεση του 

διαγωνιζόμενου   για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και 

κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της 

σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο 

ιμένους πόρους κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται 

περίπτωση στ’ του Μέρους 

σχετική επαγγελματική 

 οποίες απαιτούνται οι 

 

του ότι θα κάνει χρήση 

υπεύθυνη δήλωση του 

αναθέσει σε τρίτους υπό 
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μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη

εργασιών. 

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

• οι ένορκες βεβαιώσεις που 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών
υπογραφής τους. 

 

 
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης81 

Κριτήριο ανάθεσης
82

 της Σύμβασης

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

 

 

  
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

1 
Συνολική αντίληψη αντικειμένου

Κατανόηση Περιβάλλοντος Έργου

2 Προσφερόμενα συστήματα (εξοπλισμός,

3 Ανάπτυξη εφαρμογών που προτείνονται

4 Ντοκιμαντέρ / 3D animation 

5 Ψηφιακές αναπαραστάσεις 360°

6 Εκπαιδευτικές εφαρμογές 

7 Υπηρεσίες Εγκατάστασης 

8 Υπηρεσίες εκπαίδευσης 

9 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»

10 Πιλοτική Λειτουργία 

11 
Οργάνωση Υλοποίησης 

Χρονοδιάγραμμα) 

 

 

 

80 Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.
81 Άρθρο 86 παρ. 1 ν. 4412/2016 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L
82 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να

άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν

προδιαγραφές που επιτρέπουν την

προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής 

αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι

προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ
83 Στην περίπτωση αυτή η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα πρέπει να εκτιμάται βάσει της καλύτερης

αναλογίας τιμής-ποιότητας, πράγμα το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει στοιχεία αποτελεσματικότητας σε σχέση με την τιμή 

το κόστος. Πρβλ αιτιολογική έκθεση νόμου
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υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται

αποδεκτές: 

οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
από την υποβολή τους, 

οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
δικαιολογητικών80. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση

Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

τιμής
83

, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

Συντελεστής
βαρύτητας

(%)

αντικειμένου και σκοπιμότητας του Έργου, 

Έργου 

 

12 

(εξοπλισμός, λογισμικό) 10 

προτείνονται 10 

20 

360° εικονικής πραγματικότητας 20 

10 

2 

2 

Λειτουργίας» 3 

2 

Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα, 
9 

Σύνολο 100

ν.4412/2016. 

τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού

Επιτροπής (L 296) 

Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα

Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού

την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που

προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν

αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι

Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ 

Στην περίπτωση αυτή η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα πρέπει να εκτιμάται βάσει της καλύτερης

ποιότητας, πράγμα το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει στοιχεία αποτελεσματικότητας σε σχέση με την τιμή 

νόμου 4412/2016, άρθρο 86, σ. 23 και αιτιολογική σκέψη 92

αποδέχονται την εκτέλεση των 

αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 

οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
θεώρηση του γνησίου της 

 

άποψη προσφορά βάσει 

κάτωθι κριτηρίων: 

Συντελεστής 
βαρύτητας 

(%) 

Σύµφωνα µε 
παράγραφο 
Παραρτήµατος 
Α 

 
 

1 & 3 

 3.3 

 3.4 

 3.3.1 & 3.5.2 

 3.3.2 & 3.5.1 

 3.4.2 

3 

3.7.1 

3.7.3 

3.7.2 

7 

  

τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 

ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 

που παρέχονται από τους 

τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν 

αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι 

 ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ) 

Στην περίπτωση αυτή η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα πρέπει να εκτιμάται βάσει της καλύτερης 

ποιότητας, πράγμα το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει στοιχεία αποτελεσματικότητας σε σχέση με την τιμή ή 

92 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ 

ΑΔΑ: ΨΔ06ΩΗ4-ΧΤ5



 

 

 
 

: 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προτάσεων

όπως αυτά προσδιορίζονται στον παραπάνω

- είναι 100 όταν καλύπτονται

[απαράβατοι όροι], 

- αυξάνεται έως 150 όταν υπερκαλύπτονται

της Διακήρυξης. 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/ παρουσιάζουν αποκλίσεις

από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. Κάθε κριτήριο

αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας

του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. Η 

βαθμολογία της κάθε τεχνικής προσφοράς

των κριτηρίων βάσει του ακόλουθου

Βi = σ1 x Λ1 + σ2 x Λ2 +……+σν x Λν 

όπου: 

Βi η συνολική βαθμολογία της 

σν ο συντελεστής βαρύτητας του

Λν η βαθμολογία του κριτηρίου

 

 

Η κατάταξη των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) για την τελική επιλογή της συμφερότερης είναι με

βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Πi = 85 x (Βi/Bmax) + 15 x (1 - Ki/Κmax)

όπου: 

Βmax η μέγιστη δυνατή βαθμολογία

Κi το συνολικό κόστος της οικονομικής

Κmax το μέγιστο δυνατό κόστος 

Πi τελική βαθμολογία της προσφοράς

 

 

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με

 

 

 

 
84 Άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016
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κατάταξη προσφορών84 

προτάσεων – προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια Αξιολόγησης”,

παραπάνω σχετικό Πίνακα. Η βαθμολογία των επί μέρους

καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις/ προδιαγραφές

υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/ παρουσιάζουν αποκλίσεις

από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. Κάθε κριτήριο

αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας

του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. Η 

βαθμολογία της κάθε τεχνικής προσφοράς Βi είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων

ακόλουθου τύπου: 

 Τεχνικής Προσφοράς i 

του κριτηρίου αξιολόγησης ν 

κριτηρίου αξιολόγησης ν 

(τεχνικών και οικονομικών) για την τελική επιλογή της συμφερότερης είναι με

Ki/Κmax) 

βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς (150) 

οικονομικής Προσφοράς i 

 της οικονομικής Προσφοράς (Ο Προϋπολογισμός

προσφοράς i 

με το μεγαλύτερο Πi . 

4412/2016 

“Κριτήρια Αξιολόγησης”, 

επί μέρους κριτηρίων: 

προδιαγραφές 

ή/και λοιπές απαιτήσεις 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/ παρουσιάζουν αποκλίσεις 

από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. Κάθε κριτήριο 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας 

του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. Η συνολική 

των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων 

(τεχνικών και οικονομικών) για την τελική επιλογή της συμφερότερης είναι με 

Προϋπολογισμός του Έργου) 

ΑΔΑ: ΨΔ06ΩΗ4-ΧΤ5



 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση

Β της Διακήρυξης για όλες τις περιγραφόμενες

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

Η ένωση οικονομικών φορέων 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό

τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορ

υποβολής προσφοράς, χωρίς να 

αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι

την καταληκτική ημερομηνία και 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αν

κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021

(Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση

Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις

Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων

Υπηρεσίες» 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο)

πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από

στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα

στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του

άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις

 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με

υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα

του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής

προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού

 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες

 

 

85 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
86 Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και
87 Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και
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Προσφορών 

προσφορών 

βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα

περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά είδος / τμήμα. 

προσφορές. 

 υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό

τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής
85

. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία

 απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου

υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα

«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.
86

 

υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι

 ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην

κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021

Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση

Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ

διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο)

πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο 

στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα

στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του

τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με

υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 

υπουργικής απόφασης. 

καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής

προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.
87

 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις

Προμήθειες και Υπηρεσίες: 

και Υπηρεσίες 

4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και- Υπηρεσίες.

 

Παράρτημα Α και στο Παράρτημα 

υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 

απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 

ά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 

αποφαινομένου οργάνου της 

αναθέτουσα αρχή μέσω της 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 

στην Ελληνική Γλώσσα, σε 

αφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην 

κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 

Επενδύσεων και Ψηφιακής 

ανάθεση των Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 

ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 

απαιτείται να διαθέτουν 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 

 οποίος περιλαμβάνεται 

στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του 

Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 

4412/2016 και τις διατάξεις 

η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 

Υπηρεσίες. 

ΑΔΑ: ΨΔ06ΩΗ4-ΧΤ5



 

 

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής

οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο 

προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», 

οικονομική προσφορά του οικονομικού

δικαιολογητικών. 

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται,

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον

εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά

όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου

συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα σ

την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί 

ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν

προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής

λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF,

τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων σ

εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις

(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους

υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι 

(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο

ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων

 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά 

Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και

σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά

έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση

β) είτε των άρθρων 15 και 27
89

 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα

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

 

 

 

88        Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ
89 Βλ.σχετικά με την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)

άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου

52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e

γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα 

πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση

γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11

εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της

ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. 

δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και

Σελίδα 34 

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική 

 των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η

οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση

σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας

ου που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει

εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά

νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για

 Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα

αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς

προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής

εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF,

αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των

εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις

(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους

 η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων

(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει

στοιχείων σε αυτόν
88

. 

 τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς,

ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος,

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και

αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά

σημείωση e-Apostille 

του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που

σφραγίδα 

2690/1999 (Α΄ 45), 

ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2 του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του

άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου

52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και

 οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας. 

πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση

11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται

εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της

 Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου,

και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".

Τεχνική Προσφορά», στον 

δικαιολογητικών και η τεχνική 

 

στον οποίο περιλαμβάνεται η 

περίπτωση απαιτούμενων 

λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 

ου που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 

την εμπιστευτικότητα της 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 

τοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

μεταδεδομένα και συνημμένα 

προσφοράς και οικονομικής 

προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 

εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 

τοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των 

εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 

(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 

προαναφερθέντων αναφορών 

ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 

προσφοράς, οι Οικονομικοί 

Υποσυστήματος, 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 

προβλεπόμενα στις διατάξεις: 

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 

του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 

άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που 

του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 

Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και 

 2. Η αυθεντικοποίηση που 

πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση 

αναγράφεται στην προηγμένη ή 

εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της 

εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη 

χρονολογίας". 

ΑΔΑ: ΨΔ06ΩΗ4-ΧΤ5



 

 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 

ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92

περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ

έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά,

όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία

καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων

 
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης

φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό

ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της

ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα 

στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά,

άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν 

και φορείς της περίπτωσης α της παρ.

υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επ

θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός

υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, 

δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,

που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον 

ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με

Apostille ή Προξενική Θεώρηση)

πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ

Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984»

επικύρωση ορισμένων πράξεων 

απαλλάσσονται από την απαίτηση

εκδίδονται από τις αρχές κράτους 

των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, 

ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη

της Ένωσης από τις αρχές του κράτους

 

 
 

90 Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση

ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 παρ.
91 Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

(ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί

στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν
92 Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες
93 Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες

Σελίδα 35 

 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών

δημοσίων συμβάσεων, 

92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης

ιδιωτικών εγγράφων. 
90

 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ
91

 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα

ιδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά,

διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία

μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF. 

αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού

φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγρά

ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της

 οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη

ενδεικτικά είναι : 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά,

ως απαράδεκτη, 

διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999
92

,

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες

φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από

ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική

επικυρωθεί από δικηγόρο
93

. 

ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και

 πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής,

συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,

που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην

ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με

Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται

έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ

05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί

 και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός 

απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια

 μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191

των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, 

ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη

κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το

παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί

Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..».

ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα 

Προμήθειες και Υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών υπογραφών σε 

υπεύθυνης δήλωσης στην 

και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 

ιδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 

 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 

προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 

ους, στον οποίο αναγράφεται 

ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 

πρωτότυπη μορφή. Τέτοια 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 

, 

επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 

2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 

ισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 

και δικαιολογητικά που 

συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 

του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 

συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 

ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 

καλύπτονται από διμερείς ή 

έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ 

περί απαλλαγής από την 

 ν.4231/2014)). Επίσης, 

δημόσια έγγραφα που 

2016/1191 για την απλούστευση 

των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό 

ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη 

το άρθρο 80 παρ. 13 του 

Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί 

αυτού..». 
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Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί

από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,

περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999

άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρον

με ευθύνη του οικονομικού φορέα,

στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην

υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.

Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης

αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού

αποστολής κατά περίπτωση. 

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,

οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής,

προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης

(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου

αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της

εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά
 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για

περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη

συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση 

πληροφορίες που παρέχει με το 

συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72

αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,

παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί

προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (

συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φ

αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί

επικουρικό στοιχείο των εγγράφων 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη

δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα

ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό

 
2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να

από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Α & στο Παράρτημα Β της Διακήρυξης

πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις 
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Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί

από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2

2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε

ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρον

φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται

στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η

απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην

αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.

έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας.

αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού

που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,

οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο

αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα

προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης

(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την

της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της

παρόντα διαγωνισμό. 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

Συμμετοχής 

για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική

αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α)

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη

 με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται

 ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,

συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2

διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της

Παράρτημα αυτής. 

του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus

προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής

συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φ

αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί

 της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη

σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5

ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές

από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Α & στο Παράρτημα Β της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς

 και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει 

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 

“Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται 

αναγράφεται ο αποστολέας, τα 

στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την 

που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η 

Διαγωνισμού. 

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 

αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. 

φορέας. Το εμπρόθεσμο 

αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού 

που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο 

αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 

ώρα αποσφράγισης των 

προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 

προκειμένου να ενημερώσει την 

της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 

 

διαγωνιστική διαδικασία 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη 

δύναται να διευκρινίζει τις 

άρθρου, β) την εγγύηση 

παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 

το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 

) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 

συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 

αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 

2.4.2.5 της παρούσας, σε 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

περιγράφοντας ακριβώς 

 ιδίως τα έγγραφα και 

ΑΔΑ: ΨΔ06ΩΗ4-ΧΤ5



 

 

δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 

βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα

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

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και

Α. Τρόπος υποβολής: 

Η Τεχνική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Προσφορά». 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf, το οποίο

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα

και ο υποψήφιος καλείται να παράξει εκ

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο υποψήφιος επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά

ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά

Β. Περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς:

Η Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων

• Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρέχουν

οποία θα εκτελέσουν το Έργο σε όλες του τις πτυχές και πρέπει να συμπεριλαμβάνουν οποιοδήποτε

επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά τους και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις

που τίθενται στην παρούσα Προκήρυξη,

• Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν και ηλεκτρονικά
λογισμικό (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια

• Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς
τους Πίνακες Συμμόρφωσης (Παράρτημα III),

 

Στη στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ»,

υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει

υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος

αντίστοιχη προδιαγραφή 

απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν

πλήρως απαράβατους όρους

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ

εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή

μέγεθος που δηλώνει την 

Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η

αρμόδια Επιτροπή έχει την

απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή

 

94 Άρθρο 94 του ν. 4412/2016, όπως αυτό
95 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά

υπηρεσιών βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία 

τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υπηρεσιών, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης

και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.
96 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 
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δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με

σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω

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

και τους υπεργολάβους που προτείνουν
96

. 

Η Τεχνική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf, το οποίο

υποβάλλεται από τον υποψήφιο. Τα στοιχεία που 

 συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα

παράξει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο υποψήφιος επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

προσφοράς: 

υποψηφίων πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού

να παρέχουν αναλυτική και σαφή παρουσίαση της

οποία θα εκτελέσουν το Έργο σε όλες του τις πτυχές και πρέπει να συμπεριλαμβάνουν οποιοδήποτε

λέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά τους και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις

Προκήρυξη, σύμφωνα με τους Πίνακες Συμμόρφωσης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν και ηλεκτρονικά τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό και 
φυλλάδια κτλ). 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς
(Παράρτημα III), συμπληρωμένους σύμφωνα με τις

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί

επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει

μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση)

 είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο, θεωρούμενη

απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν

όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ

προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή

 ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην

επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η

την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της

αυτή αποτελεί ελάχιστη). 

αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019.

αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία 

τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υπηρεσιών, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης

προσφοράς. 

αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με 

άνω Παράρτημα
94

 
95.

 

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

Η Τεχνική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf, το οποίο 

 περιλαμβάνονται στην 

ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 

προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους 

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο υποψήφιος επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά 

αποκλεισμού τα ακόλουθα: 

της μεθοδολογίας με την 

οποία θα εκτελέσουν το Έργο σε όλες του τις πτυχές και πρέπει να συμπεριλαμβάνουν οποιοδήποτε 

λέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά τους και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις 

Συμμόρφωσης. 

τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό και το 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς 
τις κάτωθι οδηγίες: 

τεχνικοί όροι, 

απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει 

συμμόρφωση) τότε η 

θεωρούμενη ως 

απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν 

στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ή ένα αριθμητικό 

στην Προσφορά. 

επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η 

της πλήρωσης της 

4605/2019. 

καταλληλότητα των προσφερομένων 

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που 

τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υπηρεσιών, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης 

ΑΔΑ: ΨΔ06ΩΗ4-ΧΤ5



 

 

 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής 

Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή

αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης

και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης κα

την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης.

Στην αρχή του Παραρτήματος

 

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη

το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό

φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κλπ. θα υπογραμμιστεί το σημείο που

τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη

Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται

 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση

όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει

των Τεχνικών Προσφορών. 

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί

πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται

 

Γ. Διευκρινίσεις επί της υποβολής των

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου υποβάλλονται από

αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf (όσα υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική

υπογραφή) και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα

αποσφράγισης των προσφορών,(αφορά

εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο 

υπογραφή). Σε περίπτωση όπου

προαναφερόμενης προθεσμίας, η

αποκλείεται από τη διαδικασία του

Στην περίπτωση όπου προσκομισθούν

ορισμένα από αυτά που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και θα έπρεπε να προσκομισθούν δεν

προσκομίσθηκαν, τότε η Αναθέτουσα

υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός

Ο συμπληρωμένος πίνακας συμμόρφωσης,

παραπομπές τεκμηρίωσης (προσπέκτους, 

χρήσης, πιστοποιητικά, δηλώσεις,

προσκόμισής τους.. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον προσφέροντα να

προσκομίσει το σύνολο ή μέρος

συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να

Εφόσον τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους, τεχνικά φυλλάδια, 

ή τεχνικά έντυπα, εγχειρίδια χρήσης, πιστοποιητικά, δηλώσεις, βεβαιώσεις κλπ) δεν είναι τα ψηφιακά

υπογεγραμμένα του κατασκευαστή, θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα

ψηφιακά υπογεγραμμένη ότι τα αναγραφόμενα

Σελίδα 38 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής

Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή

αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης

και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά

την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης.

Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά

το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό

φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κλπ. θα υπογραμμιστεί το σημείο που

υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος

καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

απάντηση σε όλα τα σημεία των Πινάκων Συμμόρφωσης

ζητούνται. 

αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους στοιχεία

συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα

θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο. 

των Τεχνικών Προσφορών: 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου υποβάλλονται από

αρχείου τύπου pdf (όσα υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική

υπογραφή) και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα

προσφορών,(αφορά στα δικαιολογητικά και τα στοιχεία

 τον υποψήφιο και κατά συνέπεια δεν φέρουν

όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν 

η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν

του διαγωνισμού. 

προσκομισθούν μεν στοιχεία από τον συμμετέχοντα, 

ορισμένα από αυτά που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και θα έπρεπε να προσκομισθούν δεν

αθέτουσα Αρχή τα απαιτεί από τον προσφέροντα

προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα του ορισθεί. 

συμμόρφωσης, καθώς και όλα όσα συνυποβάλλονται

παραπομπές τεκμηρίωσης (προσπέκτους, τεχνικά φυλλάδια, διαφημιστικά ή τεχνικά έντυπα, εγχειρίδια

δηλώσεις, βεβαιώσεις κλπ), εξαιρούνται από την
. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον προσφέροντα να

μέρος των τεχνικών φυλλαδίων που έχει υποβάλει

να τα προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα του

Εφόσον τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους, τεχνικά φυλλάδια, 

ή τεχνικά έντυπα, εγχειρίδια χρήσης, πιστοποιητικά, δηλώσεις, βεβαιώσεις κλπ) δεν είναι τα ψηφιακά

υπογεγραμμένα του κατασκευαστή, θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα

αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με αυτά

παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής 

Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή 

αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης 

ι υποστήριξης κλπ., που κατά 

την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. 

περιεχόμενων του. 

παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά 

το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό 

φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κλπ. θα υπογραμμιστεί το σημείο που 

παράγραφος του Πίνακα 

4.18). 

Συμμόρφωσης και η παροχή 

στοιχεία κατά την αξιολόγηση 

ένα από τους όρους στον 

 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου υποβάλλονται από 

αρχείου τύπου pdf (όσα υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική 

υπογραφή) και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα 

στοιχεία που δεν έχουν 

φέρουν την ψηφιακή του 

 παντελώς εντός της 

δεν αποσφραγίζεται και 

 αλλά διαπιστωθεί ότι 

ορισμένα από αυτά που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και θα έπρεπε να προσκομισθούν δεν 

προσφέροντα ο οποίος είναι 

συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά ως 

τεχνικά φυλλάδια, διαφημιστικά ή τεχνικά έντυπα, εγχειρίδια 

 υποχρέωση έντυπης 
. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον προσφέροντα να 

υποβάλει ηλεκτρονικά και ο 

του τεθεί. 

Εφόσον τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους, τεχνικά φυλλάδια, διαφημιστικά 

ή τεχνικά έντυπα, εγχειρίδια χρήσης, πιστοποιητικά, δηλώσεις, βεβαιώσεις κλπ) δεν είναι τα ψηφιακά 

υπογεγραμμένα του κατασκευαστή, θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα 

αυτά του κατασκευαστή. 
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Σημείωση: Όλα όσα συνοδεύουν την τεχνική προσφορά και επισυνάπτονται ως παραπομπές τεκμηρίωσης

στον πίνακα συμμόρφωσης (προσπέκτους, τεχνικά φυλλάδια, διαφημιστικά ή τεχνικά έντυπα, εγχειρίδια

χρήσης κ.λπ.) μπορούν να υποβληθούν ως

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον υποψήφιο σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού

πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα

στοιχεία αυτά αφορούν ιδίως, τα

προσφορών. 

Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις

ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετ

υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα και τη μορφή με την οποία πρέπει να υποβληθούν

ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4250/2014.

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

προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης που

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β «Τυποποιημένο 

διακήρυξης: 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας 

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν

προσφέρων θα επισυνάψει στον 

προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη

υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές

 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν 

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη

του άρθρου 102 του ν. 4412/2016

καθορίζεται και τεκμηριώνεται από

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που

περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας

 

 
97 Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 

πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα

98 Εφόσον παρέχεται από τη διακήρυξη.
99 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν.
100 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
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: Όλα όσα συνοδεύουν την τεχνική προσφορά και επισυνάπτονται ως παραπομπές τεκμηρίωσης

στον πίνακα συμμόρφωσης (προσπέκτους, τεχνικά φυλλάδια, διαφημιστικά ή τεχνικά έντυπα, εγχειρίδια

υποβληθούν ως απλά αντίγραφα. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον υποψήφιο σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού

πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα

τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές

δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου

ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετ

Επισημαίνεται ότι σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα και τη μορφή με την οποία πρέπει να υποβληθούν

Ν.4250/2014. 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης που

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β «Τυποποιημένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» της

 και του προς προμήθεια αγαθού δίνεται σε ευρώ

δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική

 (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική

υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία

Παράρτημα Β της παρούσας διακήρυξης
98

) σε μορφή pdf.

ι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών

έγγραφα της σύμβασης
99.

 

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

σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη

4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό

ό την αναθέτουσα αρχή
100

 στην παρούσα διακήρυξη.

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που

παρούσας διακήρυξης. 

του ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 37

η σχετική μονάδα π.χ. ανθρωποώρες κ.α. 

διακήρυξη. 

ν. 4412/2016 

4412/2016 

: Όλα όσα συνοδεύουν την τεχνική προσφορά και επισυνάπτονται ως παραπομπές τεκμηρίωσης 

στον πίνακα συμμόρφωσης (προσπέκτους, τεχνικά φυλλάδια, διαφημιστικά ή τεχνικά έντυπα, εγχειρίδια 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον υποψήφιο σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού 

πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα 

εμπιστευτικές πτυχές των 

άρθρου που υπογράφονται 

ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου 

Επισημαίνεται ότι σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα και τη μορφή με την οποία πρέπει να υποβληθούν 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης που 

σχέσης ποιότητας – τιμής, 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» της 

ευρώ ανά μονάδα
97

. 

οικονομική προσφορά, ο 

ηλεκτρονική οικονομική 

αρχεία (σύμφωνα με το 

pdf. 

ι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

υπηρεσιών στον τόπο και με 

στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

δεν αναπροσαρμόζονται 

δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται 

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 

προϋπολογισμό της σύμβασης που 

διακήρυξη. 

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που 

37 του ν. 4412/2016. Εδώ θα 
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν

μηνών από την επόμενη της διενέργειας

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος 

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

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση

αιτήματος της αναθέτουσας αρχής

φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση,

ισχύουν και τους δεσμεύουν για το

Μετά τη λήξη και του παραπάνω

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής

ανώτατου ορίου παράτασης της 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 

το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη

διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους

υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον

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

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής

προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών

β) η οποία περιέχει ατελείς, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών

συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης

αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης 

του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσ

παρούσας και τα άρθρα 102 και 103

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

 

 

101 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
102 Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016,
103 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
104 Άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς
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προσφορών101 

ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για

διενέργειας του διαγωνισμού. 

ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο

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

με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με

να στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση

αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, 

παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών

το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος

ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα

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

συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 

 προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση,

τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 

το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη

προσφορά τους
102

. 

προσφορών103 

τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησ

προσφορά: 

απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής 

τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται

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

(Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής,

οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και 

προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
104

 

 ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες

πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον 

αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται,

αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102

3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της

103 του ν. 4412/2016, 

προσφορά, 

ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019.

100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 

για διάστημα δέκα (10) 

προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

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

επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 

να στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση 

 για τους οικονομικούς 

προσφορών τους, οι προσφορές 

ισχύος της προσφοράς, τα 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

 πάροδο του ανωτέρω 

περίπτωση, η διαδικασία 

οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 

το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 

αξιολόγησης των προσφορών, 

 της προσφοράς, ή δεν 

ορίζεται στην παρούσα και 

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

συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

 υποβολής οικονομικών 

προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

 

πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 

 αυτές δεν επιδέχονται 

επιδέχονται, δεν έχουν 

προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

α αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 

ν.4608/2019. 
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ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 

4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

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

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 

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

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

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

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες 

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

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

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 

συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 

ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 

ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 

έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών105 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης
106

, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει 

στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 

100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά», την 14/07/2022 και ώρα 14:00 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή 

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα 

μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή
107

. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της
108

, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
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είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 

συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 

σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 

μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 

πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 

είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 

προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 

δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα
109

. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 

παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής 

ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου 

 

 

105 Άρθρο 100 ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
106 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του ν. 4782/21. 
107 Άρθρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
108 Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα 

((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την 

καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την 

απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη 

ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 
109      Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 ν. 4781/2021 

της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 

πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 

οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 

ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

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

3.4 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 

και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των 

οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα 

με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης 

ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και 

της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών 

προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης 

των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του 
άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την 
έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 
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Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 

3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που 

δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 

αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά κατάταξης, 

με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την αποδοχή ή 

απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 

του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 

προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 

τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 

μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη 

βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς
110

 η αναθέτουσα αρχή 

επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων. 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό 
κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για 
υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν 
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης111. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 

διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 

Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα 

με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της 

διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας
112

. 

 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου113 - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση 

στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να 

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 

δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 

για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής. 
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Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 

αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 

παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 

εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 

μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και 

ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 

προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5
114

. 

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

αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 

 

 

110 Άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016. 
111 Άρθρο 100, παρ. 5 του ν. 4412/2016 
112 Άρθρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016 
113 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
114 Πρβλ άρθρο 17 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 

προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 

αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 

ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 

δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 

υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 

προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 

παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 

διαφάνειας.
115

 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 

αποδεικτικά στοιχεία , ή 

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

παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 

μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 

2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά 
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την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 

της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του
116

. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 

μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 

παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

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

Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 

όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 

της διαδικασίας. 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
 

 

 

115 Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
116 Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4782/2021. 

 

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της 

Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η 

απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε 

συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 

οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 

οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην 

οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με 

τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων 

και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού 

αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 

οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής
117

. Κατά της απόφασης 

κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της 

παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.
118

 

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

σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 

οριστικά, 

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 

περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 

με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο 

της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 

324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και 

δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 

πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 

4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 

έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
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άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 

από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, 

η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο. 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 

του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση 

θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 

διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

 

117 Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
118 Πρβλ. άρθρο 100 παρ. 5 του ν. 4412/2016 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 

διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 

καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.
119

 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 

επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 

βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 

εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 

ΑΚ.120 

 

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία 
 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 

σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 

39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του
121

 . 

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

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 

προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 

δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης
122

 . 
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Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 

επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 

περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 

περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59
123

. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος   Ι   του   π.δ/τος   39/2017   και   κατατίθεται   ηλεκτρονικά   μέσω   της   λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

 

 

 
 

121 Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 
121 Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 
121 Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 
122 Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
123 Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . 

Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 

προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 

οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 

παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 

προσφυγής. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη 

η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 

επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 

4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017. 

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, 

μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» : 

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 

ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 

ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 

διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 

προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 

φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 

Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική 

ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 

πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 

συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 

ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

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

πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 

διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της 

ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης 

της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει 

και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του 

οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 

απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 

αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 

προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η 

αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 

προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 

οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.
124

 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 

απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης 

δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.
125

 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 

αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 

κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή 

Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή 

απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η 

παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της 

ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των 

διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 

εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 

δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την 

προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή 

της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών 

από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 

διαφορετικά.
126

 Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016. 

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και 

η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του 

άρθρου 32 του π.δ. 18/1989. 

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, 

το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται 

να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 
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Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 

άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 
 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 

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

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

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη  της ως άνω Επιτροπής, να 

 

 

124 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
125 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
126 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 

υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 

δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 

αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 

και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 

τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η 

κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, 

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας 

του περιβάλλοντος. 

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 
 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και η οποία 

κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να 

γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του 

ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον 

τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα Δ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 

συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 

της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της παρούσας, απαιτείται 

από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής, σύμφωνα με το 
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υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Δ της Διακήρυξης. Η προκαταβολή και η εγγύηση 

προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της παρούσας 

(τρόπος πληρωμής). 

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά από 

την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται 

μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

 

 
4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 

και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 

κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 

οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 

επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 

υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 

υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 

αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 

προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης
127

 . 

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 

μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 

σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του. 

 
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 
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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.
128

. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 

εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή 

επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται 

στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) 

τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 

τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 

σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 

υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την 

αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

 

 

 

127 Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016 
128 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της129 
 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 

γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 

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

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

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

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

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

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

την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης)
130.

 Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον 

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

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

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

κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης131 
 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
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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. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 

αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 

όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, 

υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται 

στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 

ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 

σχέδιο σύμβασης. 

 

 

 

 

129 Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016 
130 Πρβλ. άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. Πρβλ. επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο 

«Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ). 
131 Πρβλ. Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 

5.1 Τρόπος πληρωμής132 
 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

 

 

1. α) Ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την ολοκλήρωση της 

Φάσης 1 (Σενάρια / κείμενα). 

 

β) Ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την ολοκλήρωση της 

Φάσης 2 (Παραγωγή Ψηφιακού Περιεχομένου) 

 

γ) Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την ολοκλήρωση της Φάσης 

3 (Ανάπτυξη Εφαρμογών λογισμικού) 

 

γ) Το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική παραλαβή 

του Έργου. 

2. 100% του συμβατικού τμήματος 30 ημέρες μετά την οριστική παραλαβή του έργου 

 

 

 

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

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016
133

, καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
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έλεγχο και την πληρωμή: 

α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, 

β) τιμολόγιο του Αναδόχου για την πώληση αγαθών, 

γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής 

 
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 

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

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων
134

 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 

της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

 
 

132        Για τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια 

του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά 

τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην 

περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α΄44) και των, κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, 

κανονιστικών αποφάσεων 
133       Άρθρο 200 παρ. 5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021. 
134       Άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
135

. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)
136

 . 

δ) Τα έξοδα δημοσιεύσεων στον Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

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

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ20%. 

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

εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος
137

 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν: 

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

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 

συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 

κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή 

τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας με την επιφύλαξη της 

επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση 

(γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 

άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 
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οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την 

κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο 

ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 

σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο 

είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση 

της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της 

προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως 
 

135 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
136 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 

και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
137       Άρθρο 203 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4782/2021 

εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 

ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 

υπερημερίας 

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο 

των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, 

κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 

συμβάσεις 

 

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
138

. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 

της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 

παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως, 
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. 
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5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων139 

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

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη 

παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή 

για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 

απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 

προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 

ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 

σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 

διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις  δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 

 

138       Άρθρο 218 του ν.4412/2016 
139 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, 

τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο 

για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης. 

προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 

οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 

οριστικοποιηθεί. 

 
5.4 ∆ικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 

της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 

και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016
140

. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 

προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε 

από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 

ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 

διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
 

140 Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016141 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016. 

 

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 
 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το ΔΗΜΟ 

Σφακίων ο οποίος και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που 

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

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

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

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

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 

επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και 

άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 

οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την 

περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

ΑΔΑ: ΨΔ06ΩΗ4-ΧΤ5



Σελίδα 56 

 

 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 

καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 

επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 

τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

 

6.2 Διάρκεια σύμβασης141 
 

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

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
142

. 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
143

 Αν οι υπηρεσίες 

παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 

άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 144 
 

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Α της παρούσας. 

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον 

καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε 

εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές 

 

 

141 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016. 
142 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως 

τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
143 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
144 Άρθρο 219 του ν.4412/2016 

παραλαβές. Το έργο παραλαμβάνεται τμηματικά, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που 

εμπεριέχεται στο Παράρτημα Α 

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, 

που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 

αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων 

και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

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

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

υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 

προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 

σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση. 
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β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 

των οριζομένων στο άρθρο 220. 

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της 

παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 

συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

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

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 

διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 

εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 

των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 

ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση145 
 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 

παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και 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 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. 

Άρθρο 220 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 220 του ν. 4412/2016. 

 

      Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  
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