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ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Επέκταση και ψηφιοποίηση των 

προσφερόμενων υπηρεσιών : OPEN MARKET» 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των νόμου και των αποφάσεων που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, σύμφωνα με την παρ. 

1.4 της παρούσας,  

Αποφασίζει 

τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Επέκταση και ψηφιοποίηση των 

προσφερόμενων υπηρεσιών : OPEN MARKET»,όπως αναλυτικά περιγράφεται στους όρους της συνημμένης 

Διακήρυξης και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αυτής που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€),και εβδομήντα 

τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) με Φ.Π.Α 24%. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ  στη 

ΣΑΕ019,με κωδικό έργου : 2018ΣΕ01900005 (αρ. πρωτ. 138233/28.12.2020, ΑΔΑ: Ω0ΜΨ46ΜΤΛΡ-Π4Π / ΑΔΑΜ: 

21REQ007980141 απόφαση). 

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές, το αργότερο μέχρι τις  

21 /04/2021, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 14:00, στο Γενικό Πρωτόκολλο (γραφείο 32) επί της οδού Κάνιγγος 20, Αθήνα. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης &Επενδύσεων, στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr και στην 

ιστοσελίδα https://diavgeia.gov.gr. 

https://diavgeia.gov.gr/




 

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 22/04/2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 στην αίθουσα 311 3ος όροφος, 

Κάνιγγος 20, Αθήνα, ενώπιον του τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου για τη διενέργεια διαδικασιών του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την «Επέκταση και ψηφιοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών : OPEN MARKET». 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ 
 
 
 

 

Εσωτερική Διανομή: 

 Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή 
 Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων 
 Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 





 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : OPEN MARKET» 

CPV : 72212982-6 

 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης  

60.000€ 

(χωρίς Φ.Π.Α) 

 

 

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής Προσφορών: 

                                           21/04/2021 ,ημέρα Τετάρτη  και ώρα  14:00 μ.μ. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Κάνιγγος 20, Τ.Κ. 101 81, Αθήνα 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS 303 

Τηλέφωνο 2103893249 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  klagaris@ eprocurement.gov.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Κων/νος Λάγαρης  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)  

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η αναθέτουσα αρχή είναι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία παρέχει κεντρικές και επικουρικές δραστηριοτήτων αγορών 

με την έννοια των περ. 15 και 16 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016. 

Η διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης που διενεργείται με την παρούσα διακήρυξη λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της 

παροχής επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αποφαινόμενο όργανο για την 

παρούσα διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, αλλά και την εκτέλεσή της, ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 37 του ν. 4622/2016 (Α’133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και της με αρ. 

πρωτ. 68030/02-07-2020 (Β’ 2702) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων 

στο πλαίσιο εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης 

δημοσίων συμβάσεων». 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής είναι η  παροχή  κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών με την 

έννοια των περ. 15 και 16 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν.4412/2016 και 

στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν.3861/2010 και στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων: 

www. mnec.gr . &www.gge.gr. 

 

 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

 

http://www.ggb.gr/
http://www.ggb.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.gge.gr/
http://www.gge.gr/
http://www.gge.gr/
http://www.gge.gr/
http://www.gge.gr/
http://www.gge.gr/




 

Είδος διαδικασίας 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 (συνοπτικός διαγωνισμός). Η προθεσμία 

υποβολής των προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης της σύμβασης 

στο ΚΗΜΔΗΣ κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ.1 του άρθρου 121 του ν. 4412/2016. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης &Επενδύσεων. Η δαπάνη για 

την εν λόγω σύμβαση, ανέρχεται έως του συνολικού ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€60.000,00) χωρίς ΦΠΑ 

και εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) με Φ.Π.Α24%. 

Η ως άνω δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε., ΣΑΕ 019, κωδικός έργου 2018ΣΕ01900005, βάσει της με αρ. πρωτ. 

138233/28.12.2020 απόφασης (ΑΔΑ:Ω0ΜΨ46ΜΤΛΡ-Π4Π, ΑΔΑΜ:21REQ00798014120 21-01-05).Η σύμβαση περιλαμβάνεται 

στο υποέργο Νο2 της εν λόγω πράξης. 

 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

 

Αντικείμενο της σύμβασης 

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : OPEN MARKET», όπως περιγράφεται ειδικότερα στις 

επισυναπτόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας. 

Η παροχή υπηρεσιών κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων: 

CPV72212982-6. 

Το αντικείμενο του διαγωνισμού δεν υποδιαιρείται σε τμήματα λόγω της χαμηλής εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης, αλλά και του γεγονότος ότι από το αντικείμενο του διαγωνισμού απουσιάζει η ιδιότητα της 

διαιρετότητας αφού πρόκειται για ένα ενιαίο έργο ΤΠΕ.  

Κριτήριο ανάθεσης 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της 

συγκεκριμένης σύμβασης και όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα της παρ. 2.3.1. 

 
Διάρκεια της σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I)ως εξής: 

α)Η υλοποίηση του έργου ορίζεται σε 6 μήνες από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. 





 

β)Η εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζεται σε δυο(2) έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του 
αντικειμένου της σύμβασης. 

 

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) και εβδομήντα 

τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) με Φ.Π.Α 24%. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 

κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 
Α. Τις διατάξεις: 

1. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 

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

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

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679» (Α΄ 137). 

2. Του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

3. Του ν. 2198/1994 (Α΄43), άρθρο 24 «Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εµπορικές 

επιχειρήσεις». 

 

4. Του ν. 2513/1997 (Α΄139) «Κύρωση της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών 

(ΣΔΣ)». 

 

5. Tου ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15 αυτού. 

 

6. Του ν. 2859/2000 (Α΄248) «Κύρωση κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας». 

 

7. Του ν. 4013/2011 (Α΄204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 

(Πτωχευτικός Κώδικας – Προπτωχευτική Διαδικασία εξυγίανσης) και άλλες διατάξεις. 

 

8. Του ν. 4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

 

 

9. Του ν. 4152/2013 (Α΄107), «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων: 4046/2012, 4093/2012 και 

4127/2013» και ειδικότερα της παραγράφου Ζ΄, «προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 

16/02/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

 





 

10. Του ν. 4172/2013 (Α’ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» 

 

11. Του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

 

12. Του ν. 4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ». 

 

13. Του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, Λειτουργία και Διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως το άρθρο 109αυτού. 

 
14. Του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». 

 

15. Του ν. 4727/2020 (Α΄184), Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 

Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις». 

 
Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 ( Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

όργανα». 

 
Του Π.∆. 28/2015 (Α' 34), «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία». 

 

16. Του Π.∆. 80/2016 (Α΄145), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

 

 

17. Του Π.Δ. 147/2017 (A΄192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

 

18. Του Π.Δ. 80/2019 (Α΄118) «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου ως 

Πρωθυπουργού». 

19. Του Π.Δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 

 

20. Του Π.Δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών». 

 

21. Του Π.Δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων». 

 

Β. Τις Υπουργικές Αποφάσεις: 

 





 

1. Τη με αρ.πρωτ. Φ.40.4/163/2013 (Β’401) ΥΑ «Ρυθμίσεις για α) την διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής 

επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για 

την γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση  εγγράφων 

μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ». 

 

2. Τη με αρ.πρωτ.5143/05-12-2014 (Β’3335) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού οικονομικών 

«Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της 

ΕΑΑΔΗΣΥ καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 (Α’204). 

 

3. Τη µε αρ. 137954/30-12-2016 (Β΄4515) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  «Ρυθµίσεις για την 

παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική 

Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β, του άρθρου 41 του ν.4412/2016», όπως τροποποιήθηκε με την με αρίθμ. πρωτ. 

60259/226/30-05-2017 (Β΄1891) Υ.Α. και με την με αρίθμ. 17107/08-02-2019 (ΦΕΚ 673 Β/28-02-25019)Υ.Α. 

 
4. τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) με θέμα «Έγκριση 

του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του ν. 4412/2016 (α΄147), για 

διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄3698) 

 

5. Τη µε αρ. πρωτ.1191/17-3-2017 (Β΄969) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 

και Οικονομικών περί «Καθορισµού του χρόνου ,τρόπου υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης 

της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), καθώς και λοιπών λεπτομερειών 

εφαρμογής της παρ. 3 , του άρθρου 350 του ν. 4412/2016». 

 

6. Τη µε αρ. πρωτ. 57654/23-5-2017 (Β΄1781) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  «Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

 
7. Τη με αρ. πρωτ. 79591/30-07-2019 (ΥΟΔΔ 507) απόφαση Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων». 

 
8. Τη με αρ. πρωτ. 68030/02-07-2020 (Β’ 2702) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ορισμός 

αποφαινόμενων οργάνων στο πλαίσιο εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω διενέργειας 

διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων 

 
9. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 

απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
Γ. Τα έγγραφα: 

 





 

1. Τη με αρ. πρωτ. 949/13-02-2018 (ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) Κατευθυντήρια οδηγία 23 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). 

2. Την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021. 

3. Τη με αριθ. πρωτ. Υ.ΨΗ.Π.Τ.Ε. 791/Σχ.220/20-07-2017 απόφαση έγκρισης έργου με τίτλο «Παραμετροποίηση 

συστήματος ΟΠΣΝΑ Εμπορίου - ΑΕ». 

4. Το με αριθ. πρωτ. Υ.ΨΗ.Π.Τ.Ε. 790/Σχ.219/20-07-2017 έγγραφο με θέμα «Οδηγίες υλοποίησης έργου με τίτλο 

«Παραμετροποίηση συστήματος ΟΠΣΝΑ Εμπορίου - ΑΕ». 

5. Το εγκεκριμένο από 17.11.2020 Τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Έργου με ΑΔΑΜ 21REQ007980005 και τίτλο έργου 

«Παραμετροποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων ΟΠΣ ΠΑ -

Λειτουργική Περιοχή Εμπορίου. Επέκταση και ψηφιοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών : OPEN MARKET». 

6. Τη με αρ. πρωτ. 35372 ΕΞ2020/17-12-2020 Βεβαίωση Συνάφειας της Γενικής Δ/νσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

7. Τη με αρ. πρωτ. 138233/28.12.2020 (ΑΔΑ: Ω0ΜΨ46ΜΤΛΡ-Π4Π / ΑΔΑΜ: 21REQ007980141) απόφαση ένταξης στο 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020, στη ΣΑΕ 019, στον Κωδικό Έργου 2018ΣΕ01900005. 

8. Τη με αρ. πρωτ. 5403 ΕΞ2021/25-02-2021 Απόφαση Προέγκριση Υποέργου Τεχνικού Δελτίου Έργου της Γενικής Δ/νσης 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

9. Τη με αρ. πρωτ Φ. 10034/44339/1202/6-11-2020 (ΑΔΑ: Ω3Τ146ΜΤΛΚ-ΡΦΒ) Απόφασης Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς 

Υποχρέωσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συνολικού ποσού μέχρι 562.464,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τα έτη 2021,2022. 

10. Τη με αρ. πρωτ. 36989 /29.3.2021 Απόφαση Σύστασης και Συγκρότησης Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ). 

11. Το γεγονός ότι η επέκταση και ψηφιοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών (OPEN MARKET) του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων ΟΠΣ ΠΑ, λειτουργική περιοχή Εμπορίου, κρίνεται 

απολύτως αναγκαία για τον οικείο τομέα πολιτικής (υπαίθριο εμπόριο) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

 

1.5 Προθεσμία υποβολής των προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι  η 23/04/2021 και ώρα 14:00. 

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Προσφορές, που θα υποβληθούν µετά την 

παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ή που θα περιέρχονται καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο,   

θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται (χωρίς να αποσφραγιστούν) εφόσον αποσταλούν αποκλειστικά 

εγγράφως, είτε δεν γίνονται αποδεκτές. 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών 

προσφορών,  θα διενεργηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, δηλαδή την 22/04/2021 ημέρα Πέμπτη   και ώρα 11:00 π.μ. και θα γίνει σε μία δημόσια 

συνεδρίαση από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισµού. 





 

1.6 Δημοσιότητα 

Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66 του 

ν.4412/2016 και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το ν. 4727/2020 και στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων: www.mnec.gr. &www.gge.gr. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικό- ασφαλιστικής και εργατικής 

νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές 

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

στο Παράρτημα (Χ) του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες 

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητας τους. 

β) Δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά σε όλη την διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας για 

την σύναψη σύµβασης µε ανάθεση εφόσον επιλεγούν. 

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

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

http://www.ggb.gr/
http://www.ggb.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.gge.gr/
http://www.gge.gr/
http://www.gge.gr/
http://www.gge.gr/
http://www.gge.gr/
http://www.gge.gr/




 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ&ΙΙΙ που 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ), 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ), 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ(ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ), 

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

 

2.1.2    Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σχετικά με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι 
ανταλλαγές πληροφοριών, εκτός από την υποβολή προσφορών, γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του e-mail: 
klagaris@eprocurement.gov.gr.   

2.1.3Παροχή διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail: 
klagaris@eprocurement.gov.gr, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών και απαντώνται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

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

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα 
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή 
των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η προθεσμία παραλαβής των προσφορών δεν παρατείνεται. 

2.1.4      Γλώσσα 
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Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές 
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην 
ελληνική γλώσσα. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 
υποβάλλονται στην αγγλική χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

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

2.1.5     Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 (Εγγύηση συμμετοχής) και 4.1. (Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης) 
εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των 
περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 
μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

 α) την ημερομηνία έκδοσης, 

 β) τον εκδότη,  

γ) την ΕΚΑΑ προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και την διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), 

 ζ) τους όρους ότι:  

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και της διζήσεως, και  





 

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου  προς τον οποίον απευθύνεται και  

ια) στην περίπτωση εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης,  

Σχετικά υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα IΙΙ (Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών) 
της παρούσας διακήρυξης. 

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

2.2 Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

2.2.1  Δικαίωμα  συμμετοχής 

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την Διεθνή Συμφωνία για τις  Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ) στο 
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση    καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος, της ως άνω Διεθνούς Συμφωνίας για τις Δημόσιες  
Συμβάσεις (ΣΔΣ) καθώς και 

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

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

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

2.2.2    Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στην διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγύηση συμμετοχής ποσοστού 2% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, ύψους 
χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι αυτή καλύπτει 
τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην Ένωση. 





 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς της παραγράφου 2.4.5 (Χρόνος ισχύος των προσφορών) της παρούσας διακήρυξης, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. 

Η αναθέτουσα αρχή, δύναται πριν τη λήξη της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής, να ζητά από τον 
προσφέροντα οικονομικό φορέα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες οικονομικούς φορείς, σύμφωνα µετά    

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72  του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 

αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) έως 2.2.8 

(Στήριξη στην ικανότητα τρίτων) της παρούσας διακήρυξης, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την 

παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3   Λόγοι Αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπο του (εάν πρόκειται για 

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

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

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

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 

του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 

εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

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

άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 

άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄166), 





 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 

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

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το  ν. 4198/2013 (Α΄215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

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

εκπροσώπους τους. 

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

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

2.2.3.2   Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία, ή/και 

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

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Οι υποχρεώσεις των ως άνω 

περ. α΄ και β΄ δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε 

δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει 

καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ε.Ε.Ε.Σ. με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες 

υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις 

παραπάνω υποχρεώσεις του. 

 Οι ως άνω περ. α΄ και β΄ παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε 

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

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που 

τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού. 





 

γ) η αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού 

φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) 

τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 

της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως 

εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3    Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες καταστάσεις: 

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

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

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει 

τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα 

ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει 

ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

γ)  εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς 

εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού», 

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

αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

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

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να 

θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις, 

ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της 

παρούσας διακήρυξης. 





 

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 εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το 

οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του,  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις α) έως θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται 

σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που 

αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσης παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει την σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για την συνέχιση 

της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

2.2.3.4 Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία 

από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.5  Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1., 2.2.3.2. 

περίπτωση γ’ και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 

αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν 

επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται 

από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 

απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 

εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση 

της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.6  Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο 

εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις  παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016. 

2.2.3.7 Ο οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, 

η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας   

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

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της  σύμβασης. 





 

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

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 

ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Εφόσον οι οικονομικοί φορείς 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 έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού   ή να τους 

καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου 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 διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό 

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

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να έχουν μέσο γενικό 

ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2018-2019-2020) ή, τις οικονομικές 

χρήσεις κατά τις οποίες ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται, αν είναι λιγότερες από τρεις συνολικά, 

μεγαλύτερο από το 150% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

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

κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην εκτέλεση συμβάσεων με αντικείμενο  

συναφές και αντίστοιχης πολυπλοκότητας με το αντικείμενο της σύμβασης της παρούσας διακήρυξης. 

Συγκεκριμένα απαιτείται κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2018, 2019, 2020) να έχουν αναλάβει και έχουν εκτελέσει 

επιτυχώς τουλάχιστον μία (1) σύμβαση, ύψους τουλάχιστον ίσου με 30.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με αντικείμενο  

συναφές και αντίστοιχης πολυπλοκότητας με το αντικείμενο της σύμβασης της παρούσας διακήρυξης, το οποίο να 

καλύπτει όλα τα ακόλουθα πεδία: 

 Ψηφιακό διαδικτυακό μητρώο αγορών πανελλήνιας εμβέλειας. 

 Αυτό απογραφή δικαιούχων φορέων στα αντίστοιχα μητρώα. 

 Διαχείριση WEB αιτημάτων για προσθήκες / αλλαγές  στο μητρώο  

 Aυθεντικοποίηση χρηστών μέσω TAXISnet.  





 

 Διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται μετο 

Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001-2015 στο πεδίο εφαρμογής: Ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

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

παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να 

στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς . Στην 

περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους˙ τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 

σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

 Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με 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, μπορούν να 

στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες 

για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 

με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς 

και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

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

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις 

του άρθρου 2.2.2 της παρούσας προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 

συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο 

αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της 

Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με 





 

τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23/2018 Α.Π.949/13-02-2018 (ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) Το ΤΕΥΔ σε 

επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr). 

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

προσφορών. Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 

ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, 

το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1της παρούσας για το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή 

για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα    

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

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 

παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

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

σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται 

στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 

2.2.5 και 2.2.8). 

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 των 

παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4 . 

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 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/




 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία 

διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 

αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 

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

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν . 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή 

των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η 

υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

(β)  Για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που 

δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. 

Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το 

οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 

απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.  

Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 





 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην 

Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο 

Τaxisnet. 

(γ) Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί 

σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

 Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση 

(άρθρο 8 παρ.4 του ν.1599/1986) του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά 

με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου 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 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να 

αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 

από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 

εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν 

όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην 

περ.β’της παραγράφου 2.2.3.3. 

Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) 

του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

(δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

(ε) Για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε 

βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 





 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 

μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 

μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 

τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 

ανάθεση σύμβασης.  

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό 

μητρώο. 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική 

βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη 

καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,  εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 

αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί 

φορείς προσκομίζουν ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών κάθε μιας εκ των τριών (3) τελευταίων 

οικονομικών χρήσεων, για τις οποίες έχουν καταχωρηθεί ισολογισμοί στο ΓΕΜΗ. Στις περιπτώσεις που υφίσταται 

σχετική εκ του νόμου υποχρέωση προς καταχώρηση ισολογισμών στο ΓΕΜΗ, προσκομίζονται οι σχετικές 

ανακοινώσεις καταχώρησης αυτών από το ΓΕΜΗ. Εάν ο τελευταίος ισολογισμός  έχει αποσταλεί προς καταχώρηση 

αλλά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ο έλεγχος μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, τότε 

προσκομίζονται μαζί με τον ισολογισμό, η αίτηση καταχώρησης και απόδειξη πληρωμής. Αν ο ισολογισμός της 

τελευταίας οικονομικής χρήσης (2020) δεν έχει ακόμα συνταχθεί και δεν έχει αποσταλεί προς καταχώρηση είναι 

υποχρεωτική η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου, ψηφιακά υπογεγραμμένης, με την 

οποία δηλώνεται ο κύκλος εργασιών της τελευταίας οικονομικής χρήσης (2020) και ότι ο σχετικός ισολογισμός θα 

αποσταλεί προς καταχώρηση και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών 

χρήσεων, τότε θα προσκομίσει τους ισολογισμούς για τις χρήσεις που δραστηριοποιείται. 

Αν ο υποψήφιος δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η κατάθεση 

υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου, ψηφιακά υπογεγραμμένης, περί του μέσου ετήσιου κύκλου 





 

εργασιών της τελευταίας τριετίας καθώς και η προσκόμιση οποιουδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο  (λ.χ. 

φορολογικές δηλώσεις). Αν ο ισολογισμός της τελευταίας οικονομικής χρήσης (2020) δεν έχει ολοκληρωθεί είναι 

υποχρεωτική η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου, ψηφιακά υπογεγραμμένης, με την 

οποία δηλώνεται ο κύκλος εργασιών της τελευταίας οικονομικής χρήσης (2020) και ότι   

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 

μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 

έγγραφο.  

Η καταλληλότητα των προσκομιζόμενων από τον οικονομικό φορέα εγγράφων για την απόδειξη της 

χρηματοοικονομικής του επάρκειας, πέραν των όσων ρητά αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, εναπόκειται στην 

κρίση της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 80 παρ.4 εδ.β΄ ν.4412/2016). 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν κατάλογο στον οποίον θα αναφέρονται οι κυριότερες συμβάσεις,  με αντικείμενο συναφές και 

αντίστοιχης πολυπλοκότητας με το αντικείμενο της σύμβασης της παρούσας διακήρυξης, που τους ανατέθηκαν 

από φορείς που υπάγονται στο Δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα κατά το χρονικό διάστημα από την 01/04/2018 έως 

και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της παρούσας διακήρυξης. Από τον ανωτέρω 

αναφερόμενο κατάλογο θα πρέπει να προκύπτει ότι έχουν συνάψει και εκτελέσει επιτυχώς ένα (1) τουλάχιστο 

ολοκληρωμένο έργο παροχής υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης κατά τα 

αναφερόμενα στην παρ. 2.2.6,ύψους τουλάχιστον ίσου με 30.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, κατά το χρονικό διάστημα 

από την 01/01/2018 έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της παρούσας διακήρυξης, για 

τον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα. Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποδείξουν το ανωτέρω κριτήριο ποιοτικής 

επιλογής υποβάλλοντας βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών ή βεβαίωση καλής λειτουργίας ή πρωτόκολλο 

παραλαβής του φορέα που τους ανέθεσε το έργο.  

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

διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το 

Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001-2015 στο πεδίο εφαρμογής: Ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε 

αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 

περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 

Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από 

υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 





 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από 

πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 

έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., 

ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, 

αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την 

οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού 

φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές 

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

διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους  που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 

εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, 

που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις 

ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  





 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με 

την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, 

σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

2.3 Κριτήριο Ανάθεσης και Διαδικασία Αξιολόγησης 

2.3.1. Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
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Κριτήρια Αξιολόγησης του OpenMarket 
Συντελεστής 

Βαρύτητας % 

1 Γενικές Αρχές και Απαιτήσεις Συστήματος 20 

1.1 Κατανόηση Έργου 3 

1.2 Αρχιτεκτονική 4 

1.3 Συμβατότητα με G-Cloud 3 

1.4 Διαλειτουργικότητα 4 

1.5 Ασφάλεια Συστήματος και Προστασία Ιδιωτικότητας 3 

 
1.6 

 
Απόδοση-Προσβασιμότητα-Ευχρηστία 

 

3 

2 Λειτουργικές Δυνατότητες Συστήματος 50 

2.1 Όλες τις διαδικασίες ίδρυσης / επεξεργασίας / διαγραφής υπαίθριας αγοράς.  30 

 •  Ψηφιακό μητρώο για το σύνολο των υπαίθριων αγορών. 6 

 •   Ψηφιακά καταγεγραμμένες όλες τις θέσεις ανά υπαίθρια αγορά και κατηγορία εμπορίου. 6 

 •   Ψηφιακά μητρώα για το σύνολο των δραστηριοποιούμενων  στο υπαίθριο εμπόριο. 6 

 •   Διαδικτυακές αιτήσεις και γνωστοποιήσεις για το σύνολο των αιτήσεων των φορέων 
λειτουργίας και αδειοδότησης. 

6 

 •   Διαδικτυακές αιτήσεις και γνωστοποιήσεις για όλους τους δραστηριοποιούμενους στο 

υπαίθριο εμπόριο όπως: αίτηση για συμμετοχή σε υπαίθρια αγορά, γνωστοποίηση για 

πρόσληψη υπαλλήλου κ.α.   

6 

2.2 Διασύνδεση με τα Μητρώα πληροφοριακών συστημάτων Υπηρεσιών του 
ΥΠΑΑΤ και αξιοποίηση υπηρεσιών Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣ 10 

2.3 Εξαγωγή στατιστικών δεδομένων και παραγωγή πολλαπλών αναφορών 
σχετικά με το υπαίθριο εμπόριο. 

5 

2.4 Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη – καταναλωτή για την 
αναζήτηση και προβολή πληροφοριών για τις υπαίθριες αγορές που τον 
ενδιαφέρουν. 

5 

3 Προσφερόμενες Υπηρεσίες 30 

3.1 Επιχειρησιακή Ανάλυση-Ροή Εργασιών  6 

3.2 Υπηρεσίες Επέκτασης - Αναβάθμισης 7 

3.3 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 4 

3.4 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας 5 

3.5 Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης 8 

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Α. Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 
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Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

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

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 
συντελεστή βαρύτητας (σi) επί τη βαθμολογία του (Ki), η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς 
θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

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

U = σ1 x Κ1 + σ2 x Κ2 + …… +σν x Κν 

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

Β. Κατάταξη προσφορών 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το 
μεγαλύτερο Λ ο οποίος υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: 

Λ = 80 x ( U / Umax ) + 20 x (Kmin/ K) 

Όπου: 

Λ = η συνολική βαθμολογία της προσφοράς. Η προσφορά με την υψηλότερη τιμή του Λ κρίνεται 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

U = η βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς 

Umax = η υψηλότερη βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς που πέτυχε οικονομικός φορέας που 
συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης σύμβασης. 

Κ = το ποσό της Οικονομικής Προσφοράς 

Κmin = το ποσό της χαμηλότερης Οικονομικής Προσφοράς που υπέβαλε οικονομικός φορέας που 
συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης σύμβασης. 

 

2.4 Κατάρτιση – περιεχόμενο προσφορών 

2.4.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται βάσει των απαιτήσεων που ορίζονται στο Παράρτημα Ι (Τεχνικές 

Προδιαγραφές) της παρούσας διακήρυξης. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 





 

31 

 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 

νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 

το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 

μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τόπος υποβολής προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως ή 

με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή ή Courier μέχρι και την ημέρα 23/04/2021 και ώρα 14:00 μ.μ. στην 

διεύθυνση επί της οδού Κάνιγγος 20, Αθήνα, Τ.Κ. 10677 Αθήνα. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής 

αποστολής, το Υπουργείο Ανάπτυξης &Επενδύσεων ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το 

περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Προσφορές που κατατίθενται μετά 

την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

Η αναθέτουσα αρχή δε φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 

αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δε θα παραληφθούν 

φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα 

αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με 

οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ως άνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά 

πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται από την Υπηρεσία και παραδίδονται στο Τριμελές 

Γνωμοδοτικό όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας παραλαβής προσφορών. 

Οι προσφορές υποβάλλονται, με ποινή απόρριψης, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως 

φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

Προς τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων συνοπτικού διαγωνισμού 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ …………………………………………………………………………………….. [αναγράφονται τα στοιχεία 

του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου ή του υποψηφίου αναδόχου και σε 

περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα 

απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, e-mail)] 
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Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο:  

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : OPEN 

MARKET» 

 

 

ΑριθμόςΠροκήρυξης:      03/2021 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ& ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

(Δ/νση : Κάνιγγος 20 , Τ.Κ. 10677 Αθήνα) 

 

 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:   21- 04 -2021, 14:00 μ.μ 

 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον 

οποίο περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά με τα κατά 

περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και 

την παρούσα διακήρυξη. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 

που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
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2.4.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» περιέχει: 

α) Το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ). 

β) Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.  

γ) Την Τεχνική Προσφορά η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 

αναφερόμενα στο ΠαράρτημαIΙ (Τεχνικές Προδιαγραφές). 

2.4.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα, 

η οποία συντάσσεται όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο της 

διακήρυξης ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). 

Η οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από τον νόμιμο/-ους εκπρόσωπο/-ους του 

νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε 

από τον κοινό εκπρόσωπό τους. 

Η τιμή δίνεται σε ευρώ και αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για 

παράδοση στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον 

αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Η προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζεται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016, και 
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γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης. 

2.4.5. Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

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

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 

παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 

προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέ αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή 

κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν 

είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν 

την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 

τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 

αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 

προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 

σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2.4.6. Λόγοι απόρριψης των προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

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

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

(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών 

συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος 
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σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 

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

προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,   

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 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.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ( 22/04/2021) και ώρα  11:00μ.μ 

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα (μετά τις (23/04/2021και ώρα 14:00 μμ) 

απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων 

στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στην 

διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και 

παραστατικό εκπροσώπησης. 

Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής : 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, και ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική Προσφορά», μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα 

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

αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

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

τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και κρατούνται, προκειμένου να 

αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

τεχνικών προσφορών. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση 

μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και 

συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και 

τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών 

προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά 

την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και της βαθμολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, 
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μπορούν να αποσφραγίζονται στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, σε 

επόμενη εργάσιμη ημέρα που θα υπάρχει απαρτία των μελών της Επιτροπής, σε ώρα που 

ανακοινώνει η Επιτροπή. Εν συνεχεία, η Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει και αξιολογεί 

τις οικονομικές προσφορές, συντάσσει πίνακα τιμών και σειράς κατάταξης των προσφορών και 

γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 

προηγούμενα ως άνω στάδια α) και β) οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται μέχρι την λήξη της διαδικασίας. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 

προβλεπόμενα από τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.  

Σε περίπτωση που προκύψουν ισοδύναμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια 

ακριβώς συνολική βαθμολογία Λ, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει ως προσωρινό ανάδοχο αυτόν 

του οποίου η τεχνική προσφορά έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία. 

Τα πρακτικά με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με μία μόνο απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της 

ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  

πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών   από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησης  και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται 

στην παράγραφο 2.2.9.2. 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. Τα δικαιολογητικά 

υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει, εντός της προθεσμίας των δέκα (10) 

ημερών της προηγούμενης παραγράφου, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την 

παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα 

οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή 

παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την 

χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και 

πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 

4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 

διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 

με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται 

οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 

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 Τ.Ε.Υ.Δ. ότι πληροί, οι οποίες 

επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 

ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 

ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
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ποιοτικής επιλογής 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 κατά τα οριζόμενα ανωτέρω  και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 

όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης 

είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 

εκπτώτου. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά  λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

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

δεν έχει αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 

δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. 

Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον 

προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι(20) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης 

και εγγύηση καλής λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 4.1 της παρούσας. Η υπογραφή του 

συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 

τεθείσα προθεσμία, 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 
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από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 106 του ν.4412/2016. 

 

3.4 Ενστάσεις – Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 

και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 

νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει ένσταση, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 127 του ν. 

4412/2016 ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 

δικαιολογούν το αίτημά του. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 

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

οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 

πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 

άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της 

άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας 

αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά 

τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της 

πράξης ή της παράλειψης της αναθέτουσας αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης 

των προηγούμενων παραγράφων, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας 

αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 και στην παρ. 5 του άρθρου 127 του ν. 4412/2016. 
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

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

μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 

παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 

αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 

σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση καλής λειτουργίας 

α) Για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, πριν την υπογραφή της σύμβασης, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε  

5%  της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα 

πρέπει να καλύπτει το σύνολο της διάρκειας της σύμβασης συν έξι (6) μήνες επιπλέον. 

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

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει και καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

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

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύμβασης. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5 της παρούσας διακήρυξης, η 

οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 

πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% 

επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.  

β) Για την τεχνική υποστήριξη του παραδοτέου της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

καταθέσει Εγγύηση Καλής Λειτουργίας, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε 2,5% του συμβατικού 

τιμήματος του έργου, χωρίς ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος δυο (2) έτη από την οριστική παραλαβή του 

έργου. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται μετά το πέρας των δυο (2) ετών από την οριστική 

παραλαβή του έργου και ύστερα  από  εκκαθάριση  των  τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλόμενους. 

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. 
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4.3 Γενικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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΄ του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 

τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

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

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

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

ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

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

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

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

συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή 

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

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

χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. . Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου 

με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 

διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του 

τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 

γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 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  
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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 ή 

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

του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, 

η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 

του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από 

τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 

άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 





 

45 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1.Η πληρωμή του αναδόχου, θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων βαρύνει τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε., ΣΑΕ 019, κωδικός έργου 

2018ΣΕ01900005, βάσει της με αρ. πρωτ. 138233/28.12.2020 απόφασης (ΑΔΑ: Ω0ΜΨ46ΜΤΛΡ-

Π4Π, ΑΔΑΜ:21REQ00798014120 21-01-05). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της εν 

λόγω πράξης. Η πληρωμή θα καταβληθεί σε δύο (2) δόσεις, με έκδοση χρηματικού εντάλματος 

στο όνομα του δικαιούχου, ως εξής : 

 1η δόση: Καταβολή ποσοστού εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συμβατικού τιμήματος με 

την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή της Φάσης 2 του έργου. 

 2η δόση: Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος ήτοι ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) 

μετά την ολοκλήρωση της Φάσης 3 και την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του 

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

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:  

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κατόπιν βεβαίωσης καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης από την αρμόδια υπηρεσία (Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΝΕΠ). 

β) Αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία 

τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο. 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην 

κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
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5.1.2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση της παρεχόμενης 

υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι κρατήσεις αναλυτικά είναι: 

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 (άρθρο 4 του ν.4013/2011) 

β) 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 (παρ. 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016). 

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

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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

εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού (παρ.2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013). 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1.Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν 

δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 

αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν 

υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 

παρατάσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το άρθρο 203 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 

προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 

προθεσμίας συμμόρφωσης.  
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Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για 

παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

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. Ποινικές ρήτρες 

δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης . 

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 [συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α.] επιβάλλεται 

ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 

εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν 

στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις 

εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 

εκτελεστεί πλήρως, 

δ) επιπρόσθετες ρήτρες για τη μη διαθεσιμότητα του Πληροφοριακού Συστήματος σύμφωνα με 

τα κεφ. Δ και Ε του Παραρτήματος ΙΙ (Τεχνικές Προδιαγραφές). 

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. 

Επιπρόσθετα, μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
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5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

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

όρων των άρθρων 5.2., 6.1., 6.4., καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει 

προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 

σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους 

γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 

επιβαλλόμενες κυρώσεις.  

Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 

του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 

ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως 

θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης 

οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν 

ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως 

όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι 

συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 

συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 

αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την 

άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 

προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης και η διοίκησης της σύμβασης θα διενεργηθεί από την Ομάδα 

Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) που συγκροτήθηκε με την με αρ. πρωτ. 36989 /29.3.2021 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β 

της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016, η οποία θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο, το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, για όλα τα ζητήματα που 

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

υποχρεώσεων του αναδόχου, καθώς και στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης 

των ως άνω όρων. Η ΟΔΕ αποτελεί το σημείο επαφής με την ΓΓΨΔ&ΑΔ για την παρακολούθηση 

της εξέλιξης των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου. Η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής 

Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΨΗΠΗΔ) του ΥΠΑΕΠ συμμετέχει στην ΟΔΕ με 

τουλάχιστον ένα εκπρόσωπό της τον οποίο δύναται με απόφασή της να ορίζει ως επόπτη για την 

παρακολούθηση της σύμβασης με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας, τον οποίο 

γνωστοποιεί στον ανάδοχο. 

Η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο τέλος καθεμίας 

από τις τρεις (3) φάσεις του έργου, βεβαιώνει είτε την προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης είτε 

τις τυχόν παραλείψεις ή/και πλημμέλειες εκτέλεσης αυτής, καθώς και τυχόν αποκλίσεις από τη 

συμμόρφωση με τους όρους της σύμβασης και υποβάλλει τη βεβαίωση αυτή στην αναθέτουσα 

αρχή. 

6.2 Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή του σχετικού 

συμφωνητικού. 

Οι φάσεις του έργου είναι: 

ΦΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΑΣΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(Μ

ΗΝ

ΕΣ) 

ΦΑΣΗ 1 Μελέτη Εφαρμογής 1 

ΦΑΣΗ 2 Ανάπτυξη Υποσυστημάτων 3 

ΦΑΣΗ 3 Πιλοτική Λειτουργία & Εκπαίδευση 2 
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Ενώ τα παραδοτέα της κάθε φάσης περιγράφονται ακολούθως: 

ΦΑΣΗ 1: Μελέτη εφαρμογής του έργου σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, 

ΦΑΣΗ 2: Αναπτυγμένο και εγκατεστημένο το πλήρες σύστημα, έτοιμο προς 

λειτουργία, καθώς και το σύνολο του πηγαίου (source) κώδικα, με αναλυτική τεκμηρίωση 

και με άδεια για την περαιτέρω χρήση του από τον φορέα 

ΦΑΣΗ 3: Hμερολόγιο ή έκθεση υπηρεσιών υποστήριξης πιλοτικής εφαρμογής, 

εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, και έκθεση ή/και παρουσιολόγιο 

εκπαίδευσης των διαχειριστών υπαλλήλων. 

 

Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της 

με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ως εξής: 

ΜΗΝΕΣ 

ΦΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΑΣΗΣ 1 2 3 4 5 6 

1 Μελέτη Εφαρμογής             

2 Ανάπτυξη Υποσυστημάτων       

3 
Πιλοτική Λειτουργία & 
Εκπαίδευση 

            

6.2.2.Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου 

που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 

περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου . Αν λήξει η συνολική διάρκεια της 

σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα 

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

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.   Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου 

μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 

4412/2016  και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

6.3.1Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης διενεργείται από Επιτροπή Παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 
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4412/2016, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, το Γενικό Γραμματέα 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, 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. Παράλληλα, η 

Επιτροπή Παραλαβής γνωμοδοτεί  για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου 

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

Ειδικότερα, η συνοπτική περιγραφή και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Παραλαβής έχουν ως εξής: 

 Παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης της σύμβασης και συνεργασία με 

την ΟΔΕ της παρ.6.1 της παρούσας και με τον ανάδοχο καθόλη τη διάρκεια υλοποίησής 

της. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή Παραλαβής, κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΟΔΕ, έχει 

την υποχρέωση να εφοδιάζει τον ανάδοχο με τις τυχόν παρατηρήσεις της κατά τις 

απαιτήσεις του έργου, με το περιεχόμενο των αιτήσεων και αντίστοιχων απαιτούμενων 

δικαιολογητικών και προκαθορισμένα στοιχεία προς καταχώρηση, όπου αυτά ορίζονται 

στις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. 

 Έλεγχος και παραλαβή παραδοτέων: Η Επιτροπή Παραλαβής θα είναι η 

κύρια υπεύθυνη για τον συντονισμό και την διενέργεια ελέγχου των παραδοτέων, την 

προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή τους. 

 Καταγραφή παρατηρήσεων-σφαλμάτων: Η Επιτροπή Παραλαβής ως 

υπεύθυνη ελέγχου και παραλαβής θα είναι αρμόδια για την καταγραφή παρατηρήσεων ή 

συλλογή σφαλμάτων και τη σύνταξη τυχόν επιμέρους πρακτικών και του Πρωτοκόλλου 

οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του έργου έχοντας προηγουμένως λάβει 

υπόψη της τις τυχόν έγγραφες απόψεις ή/και βεβαίωση της Γενικής Δ/νσης Ψηφιακής 

Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

 Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων του παραδοτέου από τους 

όρους της Σύμβασης, η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει εγγράφως στον ανάδοχο - το 

αργότερο εντός πέντε εργάσιμων (5) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας 

παράδοσής του - τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειμένου ο ανάδοχος να 

συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωμένο και 

συμπληρωμένο εντός πέντε εργάσιμων (5) ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων.  

 Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) 

φορές ώστε να μην επηρεάζεται αναλόγως η ταχύτητα παραλαβής, κι επομένως ο 

συνολικός χρόνος υλοποίησης του Έργου.  

 Η παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης από τον ανάδοχο γίνεται 
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υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στη σύμβαση.  

 Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν 

η Επιτροπή Παραλαβής, κατόπιν εισήγησης της ΟΔΕ, διαπιστώνει την πλημμελή 

συμμόρφωση με τους όρους της σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει 

εγγράφως τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να 

αναφέρει αυτές στο Υπουργείο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση των 

σχετικών ευρημάτων.  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάζει αναλυτικά σε ανοικτή 

συνεδρίαση, τα κρίσιμα σημεία και τα αποτελέσματα του υλοποίησης του αντικειμένου 

της σύμβασης. Στην παρουσίαση μπορούν να συμμετέχουν όλες οι δομές οργάνωσης του 

έργου καθώς και άλλοι εμπλεκόμενοι που τυχόν ορίζει η αναθέτουσα αρχή.  

 Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης πραγματοποιείται σε τρεις (3) 

φάσεις, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο κεφ. Ζ. του Παραρτήματος ΙΙ. 

 Με την ολοκλήρωση κάθε επιμέρους φάσης, συντάσσεται σχετικό πρακτικό 

οριστικής παραλαβής κάθε φάσης (πρακτικά τμηματικής παραλαβής). Η οριστική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του 

συνόλου του και την παραλαβή και της τελευταίας φάσης καθώς και της έκδοσης της 

βεβαίωσης της παρ. 6.1 της παρούσας, με τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής 

Παραλαβής. 

 Για να ολοκληρωθεί η παράδοση του έργου και κατά συνέπεια η Επιτροπή 

Παραλαβής να κάνει την οριστική παραλαβή του, θα πρέπει ο ανάδοχος να έχει 

παραδώσει το σύνολο του πηγαίου κώδικα (sourcecode), που θα συνοδεύεται από 

αναλυτική τεκμηρίωση και θα διατίθεται με άδεια που θα επιτρέπει την περαιτέρω χρήση 

του από τον φορέα κατά το άρθρο 88 του ν. 4727/2020είτε με την ολοκλήρωση του έργου 

ή όποτε ενδιάμεσα εφόσον ζητηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής.  

 Το πρακτικό οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρει 

ρητά αφενός μεν τις εκτελεσθείσες εργασίες και αφετέρου το εμπρόθεσμο της 

παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης.  

 Ο πηγαίος κώδικας (sourcecode)αλλά και κάθε άλλος κώδικας που θα 

αναπτυχθεί για το παρόν έργο, εκτός από έτοιμο λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

στο έργο και καλύπτεται από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, θα ανήκει στο 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που θα φέρει και τα πνευματικά δικαιώματά του. 

Επίσης το σύστημα που θα παραδοθεί, θα αφορά απεριόριστο αριθμό χρηστών, από 

άποψη δικαιωμάτων χρήσης. 





 

53 

 

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές 

υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή 

την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 

4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης 

και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις 

σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

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

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

παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα 

πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω 

απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την 

επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.  

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο 

παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι 

η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

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

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 

συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 
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συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 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 – Αντικατάσταση 

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. 

6.5 Καταγγελία της σύμβασης – Υποκατάσταση του αναδόχου 

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί 

αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 

αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών 

συμβάσεων.  

6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη 





 

55 

 

σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 

ΑΚ.  

6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 

δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας 

ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή 

των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της 

προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 

6.6 Επιπρόσθετοι ειδικοί όροι 

Kαθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη αυτής, o ανάδοχος 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, χωρίς 

την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της αναθέτουσας αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή 

πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των εργασιών και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στη αναθέτουσα αρχή  και δεν δεσμεύει την 

αναθέτουσα αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή σχετική συναίνεση αυτής. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο ανάδοχος, οφείλει να μην ανακοινώνει σε κανένα – 

παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν  - πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτόν 

κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης. Κάθε έγγραφο 

που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου και κάθε πληροφορία που προκύπτει 

από αυτό, παραμένει αυστηρώς εντός των  αρμοδίων γι’ αυτά υπηρεσιών του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 

Σύμβασης 

 

 

«Επέκταση και ψηφιοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών : OPEN MARKET» 

Α. Εισαγωγή 

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣ-ΠΑ) – 

Λειτουργική Περιοχή Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

παραμετροποιήθηκε και εκσυγχρονίστηκε προκειμένου να προσαρμοστεί στα οριζόμενα 

από το ν.4497/2017 (Α' 171) περί άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, κλπ., 

στο μέρος που αφορά στην αδειοδότηση των επιτηδευματιών του υπαίθριου εμπορίου, 

τη διενέργεια ελέγχων και δειγματοληψιών, την παρακολούθηση των επιβαλλόμενων 

κυρώσεων κλπ, ώστε να παρέχει ένα ενιαίο ολοκληρωμένο πλαίσιο των συγκεκριμένων 

αναθεωρημένων λειτουργιών. Λειτουργεί δε πλέον, με τη μορφή αυτή, στο περιβάλλον 

του Κυβερνητικού νέφους (G-Cloud). 

Το ΟΠΣ-ΠΑ Εμπόριο είναι άμεσα διαθέσιμο στους χρήστες (Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις 

και Δήμοι), οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση κατόπιν κατάλληλων πιστοποιήσεων. Στην 

υφιστάμενη κατάστασή του, ήδη περιλαμβάνει τις περισσότερες διαδικασίες 

αδειοδότησης λαϊκών αγορών και παρακολούθησης κυρώσεων και κατά τον τρόπο αυτό 

θα συνεχίσει να λειτουργεί σε προσαρμοσμένη στο νέο θεσμικό πλαίσιο, μορφή, με στόχο 

την περαιτέρω απλοποίηση και ψηφιοποίηση των εν λόγω διαδικασιών προς όφελος των 

επιτηδευματιών του υπαίθριου εμπορίου. 

Στην παρούσα φάση σχεδιάζεται σε θεσμικό επίπεδο (προσεχείς νομοθετικές ρυθμίσεις) η 

επόμενη φάση λειτουργίας του ΟΠΣ-ΠΑ για την οποία απαιτείται η περαιτέρω επέκταση 

του, ώστε να καλύψει και να διαχειριστεί με ψηφιακό τρόπο το σύνολο των διαδικασιών 

και δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο σε όλη τη χώρα, το 

οποίο αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος έργου. 

Β. Αντικείμενο - Σκοπός 

Με βάση τις προσεχείς νομοθετικές ρυθμίσεις απαιτείται η επέκταση του υπάρχοντος 

πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣ-ΠΑ Εμπορίου, προκειμένου να καλύψει και να 

διαχειριστεί με ψηφιακό τρόπο το σύνολο των διαδικασιών και δραστηριοτήτων  που 

πραγματοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο σε όλη τη χώρα. Το επεκταμένο πληροφοριακό 

σύστημα, το οποίο θα αποκαλείται στο εξής και με την ονομασία «OpenMarket», θα 

περιλαμβάνει νέες λειτουργικότητες τόσο για την εσωτερική οργάνωση της υπηρεσίας και 

όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όσο και για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς 





 

57 

 

τους φορείς λειτουργίας, τους παραγωγούς, τους επαγγελματίες υπαίθριου εμπορίου 

αλλά και τον καταναλωτή.  

Ο σκοπός του έργου είναι όλες οι διαδικασίες που σχετίζονται με το υπαίθριο εμπόριο της 

χώρας να οργανωθούν με ψηφιακό και ενιαίο τρόπο σε ένα πληροφοριακό σύστημα 

«OpenMarket», ώστε να πραγματοποιούνται όλες ηλεκτρονικά. Με την επέκταση του 

συστήματος το τελικό ΠΣ θα περιλαμβάνει: 

 Ψηφιακό μητρώο για το σύνολο των υπαίθριων αγορών. 

 Όλες τις διαδικασίες ίδρυσης / επεξεργασίας / διαγραφής υπαίθριας αγοράς.  

 Ψηφιακά καταγεγραμμένες όλες τις θέσεις ανά υπαίθρια αγορά και κατηγορία 

εμπορίου.  

 Ψηφιακά μητρώα για το σύνολο των δραστηριοποιούμενων  στο υπαίθριο 

εμπόριο. 

 Διαδικτυακές αιτήσεις και γνωστοποιήσεις για το σύνολο των αιτήσεων των 

φορέων λειτουργίας και αδειοδότησης. 

 Διαδικτυακές αιτήσεις και γνωστοποιήσεις για όλους τους δραστηριοποιούμενους 

στο υπαίθριο εμπόριο όπως: αίτηση για συμμετοχή σε υπαίθρια αγορά, 

γνωστοποίηση για πρόσληψη υπαλλήλου κ.α.   

 Διασύνδεση με τα μητρώα του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). 

 Τη δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων, και παραγωγής πολλαπλών αναφορών, 

σχετικά με το υπαίθριο εμπόριο. 

 Την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη – καταναλωτή για την 

αναζήτηση και προβολή πληροφοριών για τις υπαίθριες αγορές που τον 

ενδιαφέρουν. 

 

Γ. Υφιστάμενη Κατάσταση 

Στην παρούσα φάση το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής  

Αυτοδιοίκησης – Λειτουργική Περιοχή Εμπορίου, περιλαμβάνει την αδειοδότηση του 

υπαιθρίου εμπορίου λαμβάνοντας υπόψη τρεις (3) βασικές παραμέτρους: 

 Τις διατάξεις του νόμου (ν. 4497/2017 ΦΕΚ Α’ 171) περί υπαιθρίου εμπορίου, 

όπου προβλέπεται η εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος για την 

παρακολούθηση και ηλεκτρονική καταγραφή των αδειών υπαιθρίου εμπορίου. 

 Είναι άμεσα διαθέσιμο στους χρήστες, οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση μετά τις 

κατάλληλες πιστοποιήσεις.  

 Στην υφιστάμενη κατάστασή του περιλαμβάνει τις περισσότερες διαδικασίες 

αδειοδότησης. 

Διαθέτει δε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

Γ1.   Στο Μητρώο Πωλητών συμπεριλαμβάνονται τα Μητρώα: 

1.   Μητρώο Παραγωγών 

2.   Μητρώο Επαγγελματιών 
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3.   Μητρώο πωλητών Έργων Τέχνης, Καλλιτεχνημάτων, Χειροτεχνημάτων και Ειδών 

Λαϊκής Τέχνης     

4.   Μητρώο Πωλητών άνευ Διοικητικής Άδειας 

Σε κάθε Μητρώο υπάρχει πλήθος ηλεκτρονικών αιτήσεων που ο ενδιαφερόμενος μπορεί 

να αξιοποιήσει, όπως Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση έκδοσης νέας άδειας, Αίτηση – 

Υπεύθυνη δήλωση ανανέωσης παραγωγικής άδειας (τριετίας), Αίτηση – Υπεύθυνη 

δήλωση ανανέωσης παραγωγικής άδειας (ετήσια), Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση 

μεταβίβασης θέσης παραγωγικής άδειας, Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση αναπλήρωσης – 

υποβοήθησης, Αίτηση δραστηριοποίησης σε λαϊκές αγορές, Αίτηση δραστηριοποίησης 

στο Στάσιμο Εμπόριο, Αίτηση δραστηριοποίησης στο Πλανόδιο Εμπόριο, Αίτηση 

αμοιβαίας αλλαγής θέσης σε λαϊκή αγορά, Αίτηση βελτίωσης θέσης σε λαϊκή αγορά, 

Αίτηση πρόσληψης υπαλλήλου, Αίτηση αλλαγής κατηγορίας πωλούμενων ειδών, Αίτηση 

μεταβίβασης άδειας κ.λ.π. 

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα εκτυπώσιμων στοιχείων και αναφορών. 

Γ2.   Στο Μητρώο Αγορών συμπεριλαμβάνονται τα κατωτέρω Μητρώα:   

Γ2.1.   Μητρώο Λαϊκών Αγορών 

Γ2.2.   Μητρώο Αγορών Καταναλωτών 

Γ2.3.   Μητρώο λοιπών Υπαίθριων Αγορών 

Γ2.4.   Μητρώο Κυριακάτικων αγορών   

Στα Μητρώα αυτά περιλαμβάνεται πλήθος στοιχείων που οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν 

όπως Ονομασία Λαϊκής, Περιφέρεια Λαϊκής, Περιφερειακή Ενότητα Λαϊκής, Δήμος 

Λαϊκής, Διεύθυνση Λαϊκής (οδός ή οδοί που διενεργείται ή άλλος χώρος), Φορέας 

λειτουργίας, Ημέρα λειτουργίας, Αριθμός διαθέσιμων θέσεων Παραγωγών, Αριθμός 

διαθέσιμων θέσεων Επαγγελματιών, Συνολικός Αριθμός διαθέσιμων θέσεων, Αριθμός 

Θέσεων Παραγωγών (που καταλαμβάνουν πραγματικά), Αριθμός Θέσεων Επαγγελματιών 

(που καταλαμβάνουν πραγματικά), Αριθμός Κενών Θέσεων κ.λ.π. 

Γ3.   Στο Μητρώο Προστίμων καταγράφονται οι διοικητικές κυρώσεις οι οποίες 

επιβάλλονται. 

Γ4.   Διαθέτει Διαλειτουργικότητα με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 

(ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα θέματα κατ’ ελάχιστον  της 

αυθεντικοποίησης των χρηστών και των κρίσιμων στοιχείων για τον φορολογούμενο 

αδειούχο πωλητή, καθώς και διαλειτουργικότητα με πληροφοριακά συστήματα του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων.  

Γ5.   Τέλος υπάρχει πλήθος αναφορών προς τους χρήστες του συστήματος αλλά και προς 

τους πολίτες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α. Τεχνική Περιγραφή Αντικειμένου 

Το νέο ΟΠΣ «OPENMARKET» θα αποτελεί ένα ενοποιημένο πληροφοριακό σύστημα όπου 

όλη η πληροφορία για το υπαίθριο εμπόριο, που αφορά είτε στην καταχώριση δεδομένων, 

είτε στην άντληση δεδομένων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (η αρμόδια 

υπηρεσία του Υπουργείου, οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι 

πωλητές) θα διακινείται αποκλειστικά μέσω αυτού.  

Το ΟΠΣ OPENMARKET θα αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα :  

Α1. Ψηφιακό Μητρώο Φορέων Λειτουργίας και Αδειοδότησης Υπαίθριου Εμπορίου 

Α2. Ψηφιακό Μητρώο Υπαίθριων Αγορών 

Α3. Ψηφιακό Μητρώο Δραστηριοποιούμενων Υπαίθριου Εμπορίου 

Α4. Υποσύστημα Διαδικτυακών Αιτήσεων  

Α5. Υποσύστημα Διασύνδεσης με τα μητρώα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων  

Α6. Υποσύστημα Δημοπράτησης Θέσεων Υπαίθριων Αγορών 

Α7. Υποσύστημα Παραγωγής και Έκδοσης Πληροφοριών 

Α8. Διαδικτυακή Πλατφόρμα Ενημέρωσης Πολιτών για τις δραστηριότητες του 

Υπαίθριου Εμπορίου 

Α9. Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών και Ρόλων 

Α10. Υποσύστημα Ειδοποιήσεων 

όπως αυτά αναλύονται στη συνέχεια : 

Α.1  Ψηφιακό Μητρώο Φορέων Λειτουργίας και Αδειοδότησης Υπαίθριου Εμπορίου 

Ως Φορέας Λειτουργίας ορίζεται ο φορέας που είναι αρμόδιος για την οργάνωση και την 

εύρυθμη λειτουργία οργανωμένης υπαίθριας αγοράς και που επιλαμβάνεται κάθε 

θέματος που ανακύπτει, όσον αφορά τόσο τη λειτουργία της εν γένει, όσο και τη 

δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτή.  

Το ψηφιακό μητρώο που θα αναπτυχθεί θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία των 

φορέων λειτουργίας και αδειοδότησης όπως:  

 Επωνυμία Φορέα 

 Έδρα  

 Στοιχεία Υπευθύνου (Ονοματεπώνυμο, τίτλος, Τηλ, email κτλ. ) 

 Αριθμός των υπαίθριων αγορών που λειτουργούν στα γεωγραφικά τους όρια 
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Στο υποσύστημα θα έχουν πρόσβαση τα στελέχη της υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕΠΚ) καθώς και οι υπεύθυνοι των φορέων 

λειτουργίας, ώστε να καταχωρίσουν και να ανανεώνουν τα στοιχεία που δηλώνονται στο 

μητρώο. Το μητρώο θα πρέπει να μπορεί εύκολα να παραμετροποιηθεί, ώστε να μπορεί 

να καλύψει και άλλους φορείς λειτουργίας σε περίπτωση αλλαγής της υφιστάμενης 

νομοθεσίας.    

Α.2  Ψηφιακό Μητρώο Υπαίθριων Αγορών 

Το Μητρώο Υπαίθριων Αγορών θα περιλαμβάνει κάθε υπαίθρια αγορά που λειτουργεί στη 

χώρα. Στο νέο μητρώο, πέρα από τις αγορές που περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο ΟΠΣ-

ΠΑ και οι οποίες είναι: 

 Λαϊκές αγορές  (Μητρώο Λαϊκών Αγορών),  

 Αγορές Καταναλωτών (Μητρώο Αγορών Καταναλωτών),  

 Λοιπές Υπαίθριες Αγορές (Μητρώο Λοιπών Υπαίθριων Αγορών) 

 Κυριακάτικες Αγορές (Μητρώο Κυριακάτικων Αγορών)  

θα ενσωματωθούν και οποιεσδήποτε άλλες αγορές που ενδεχομένως να προκύψουν με 

βάση τις προσεχείς νομοθετικές ρυθμίσεις. 

Το Μητρώο Υπαίθριων Αγορών θα περιλαμβάνει το σύνολο των απαραίτητων στοιχεία που 

απαιτούνται για τον προσδιορισμό κάθε υπαίθριας αγοράς, ως εξής: 

 Ονομασία Αγοράς 

 Τύπος Αγοράς 

 Περιφέρεια Λειτουργίας 

 Περιφερειακή Ενότητα 

 Δήμος 

 Διεύθυνση (οδός ή οδοί που διενεργείται ή άλλος χώρος) 

 Πολεοδομικό σχέδιο αγοράς (με αποτύπωση των θέσεων) 

 Φορέας λειτουργίας 

 Ημέρα/ες λειτουργίας 

 Αριθμός διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία εμπορίου 

 Συνολικός Αριθμός διαθέσιμων θέσεων 

Στο σύνολο των στοιχείων του μητρώου θα έχουν πρόσβαση τα στελέχη της ΓΓΕΠΚ ενώ οι 

υπεύθυνοι των φορέων λειτουργίας θα έχουν πρόσβαση μόνο στα στοιχεία των αγορών 

υπαίθριου εμπορίου των οποίων είναι υπεύθυνοι να λειτουργούν. 

Α.3 Ψηφιακό Μητρώο Δραστηριοποιούμενων Υπαίθριου Εμπορίου 

Το ψηφιακό μητρώο δραστηριοποιούμενων υπαίθριου εμπορίου θα περιλαμβάνει όλους 

τους πωλητές των υπαίθριων αγορών της χώρας.  Στο  νέο μητρώο, πέρα από την 

ενσωμάτωση των μητρώων που περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο ΟΠΣ-ΠΑ και τα οποία 

είναι: 

 Μητρώο Παραγωγών 

 Μητρώο Επαγγελματιών 

 Μητρώο Πωλητών Έργων Τέχνης, Καλλιτεχνημάτων, Χειροτεχνημάτων, Ειδών Λαϊκής Τέχνης 

 Πωλητές άνευ Διοικητικής Άδειας, 
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θα ενσωματωθούν και τυχόν νέες κατηγορίες πωλητών ή νέα Μητρώα που θα προκύψουν 

με βάση τις προσεχείς νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να καταγράφονται όλοι όσοι 

δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο της χώρας. 

Το ψηφιακό μητρώο θα είναι δυναμικό και έτσι  οι  εμπλεκόμενοι χρήστες (ΓΓΕΠΚ, φορείς 
αδειοδότησης, πωλητές), ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης, θα μπορούν 
να ανανεώνουν μέρος των στοιχείων τους.  
 
Το μητρώο θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως : 

 Προσωπικά στοιχεία  (Επώνυμο, Όνομα, ΑΔΤ, Επωνυμία κ.α.) 

 Στοιχεία έδρας / κατοικίας 

 Στοιχεία επικοινωνίας (τηλ, email, κινητό τηλέφωνο) 

 Φορολογικά – Ασφαλιστικά στοιχεία (ΔΟΥ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αριθμός φορολογικής 

μηχανής κ.α.) 

 Στοιχεία προγραμματισμού (ημέρα, ονομασία αγοράς, περιφέρεια στην οποία 

λειτουργεί η αγορά, δήμος, είδος θέσης, αριθμός θέσης) 

Οι εγγεγραμμένοι πωλητές στο μητρώο θα έχουν προσωποποιημένη πληροφόρηση και το 

σύνολο των θεσμικών υποχρεώσεων τους θα διεξάγεται μέσω της πλατφόρμας. Με αυτό 

το τρόπο οι πωλητές θα μπορούν για παράδειγμα να πραγματοποιούν αιτήσεις αλλαγής 

στοιχείων, γνωστοποιήσεις σχετικά με τους εργαζόμενους καθώς και αιτήσεις που 

αφορούν τη συμμετοχή τους σε υπαίθριες αγορές.  

Α.4 Υποσύστημα Διαδικτυακών Αιτήσεων 

Το υποσύστημα διαδικτυακών αιτήσεων θα αποτελεί το μέσο για την ενημέρωση, 

προσθήκη και επεξεργασία στοιχείων των κάτωθι μητρώων: 

 Ψηφιακό Μητρώο Υπαίθριων Αγορών 

 Ψηφιακό Μητρώο Δραστηριοποιούμενων Υπαίθριου Εμπορίου 

Οι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος θα μπορούν να πραγματοποιούν 

διαδικτυακές αιτήσεις για την ενημέρωση του συνόλου των πληροφοριών που 

καταχωρούνται στο  μητρώο. Οι υπεύθυνοι των φορέων λειτουργίας και αδειοδότησης θα 

μπορούν, για παράδειγμα, : 

 να γνωστοποιήσουν την έναρξη νέας αγοράς υπαίθριου εμπορίου, 

 να τροποποιήσουν τα στοιχεία των  υπαίθριων αγορών που βρίσκονται υπό την 

ευθύνη λειτουργίας τους (Αριθμός θέσεων, μεταφορά λαϊκής κ.α.), 

 να αναρτήσουν αρχεία σχετικά με τις αγορές (αποφάσεις ΔΣ, πολεοδομικά σχέδια 

κ.α). 

 

Το υποσύστημα διαδικτυακών αιτήσεων, που θα υλοποιήσει ο ανάδοχος, θα πρέπει να 

παρέχει τη δυνατότητα στον διαχειριστή του συστήματος να δημιουργεί και να 

επεξεργάζεται τύπους διαδικτυακών ηλεκτρονικών αιτήσεων με διάφορα πεδία σε μορφή  

ηλεκτρονικής φόρμας, για οποιαδήποτε αίτηση προκύψει στο μέλλον. Συγκεκριμένα, μέσω 

του υποσυστήματος ο διαχειριστής θα πρέπει να μπορεί: 

 να δημιουργεί απεριόριστο αριθμό τύπου αιτήσεων χωρίς τη συγγραφή κώδικα, 
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 να δημιουργεί / επεξεργάζεται τύπο αίτησης, με πεδία όπως : ελεύθερο κείμενο, 

πεδία επιλογής (checkbox), ημερολογιακά πεδία (από - έως), πεδία ΝΑΙ - ΟΧΙ, 

πεδία ανάρτησης αρχείων, μενού επιλογών (dropdownmenu) κ.α., 

 να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα πεδία, τη σειρά εμφάνισής τους, να 

καταχωρήσει τίτλους και περιγραφή ανά πεδίο. Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν 

θα πρέπει να απαιτεί προγραμματιστικές γνώσεις καθώς θα πραγματοποιείται με 

απλή επιλογή πεδίων, 

 να προσθέτει οδηγίες συμπλήρωσης για την κατάθεση αιτήσεων. Ο διαχειριστής θα 

έχει τη δυνατότητα να καταχωρίσει κείμενα και να τα αντιστοιχίσει σε 

συγκεκριμένη/ες αιτήσεις, ώστε να καθοδηγούν τον χρήστη κατά την υποβολή, 

 να ρυθμίζει προκαθορισμένη διεύθυνση χρέωσης ανά τύπο αίτησης. Μέσω αυτής 

της επιλογής θα ρυθμίζεται τύπος αίτησης καθώς και αρμόδια διεύθυνση για 

διεκπεραίωση και έτσι το αίτημα αυτοματοποιημένα, θα χρεώνεται και θα 

δρομολογείται απευθείας στην αντίστοιχη διεύθυνση κατά την υποβολή της, 

 να δημιουργεί / διαγράφει διαφορετικές εκδόσεις (versioning) ανά τύπο αίτησης. 
Α.5 Υποσύστημα Διασύνδεσης με τα Μητρώα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) 

Ο ανάδοχος στα πλαίσια του έργου θα αναπτύξει υποσύστημα διασύνδεσης για την 

άντληση αλλά και την αποστολή στοιχείων από και προς τα ψηφιακά μητρώα του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα μητρώα με τα οποία θα επιτευχθεί 

διαλειτουργικότητα είναι: 

  Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ). 

 Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ). 

 Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). 

Στόχος είναι, μέσα από τη διασύνδεση με τα άνωθι μητρώα, να αλληλοενημερώνονται 

αυτόματα όλα τα μητρώα και να μην καταναλώνονται ανθρώπινοι πόροι για την επανά-

εισαγωγή στοιχείων και επομένως να διπλό-καταχωρούνται στοιχεία σε πολλά μητρώα. 

Με αυτό τον τρόπο το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα μπορεί να ανταλλάσσει 

στοιχεία με το ΥΠΑΑΤ όσον αφορά τους τομείς ευθύνης του, όπως το υπαίθριο εμπόριο 

καθώς και να αντλεί στοιχεία σε πραγματικό χρόνο για τα οποία πρωτογενώς είναι 

υπεύθυνο το ΥΠΑΑΤ. Για παράδειγμα στο νέο μητρώο της ΓΓΕΠΚ θα είναι καταχωρημένοι 

οι δραστηριοποιούμενοι στο υπαίθριο εμπόριο, και μέσω  της διασύνδεσης που θα 

επιτευχθεί θα ενημερώνονται αυτόματα τα αντίστοιχα μητρώα του ΥΠΑΑΤ για στοιχεία 

όπως τις υπαίθριες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται και τον αριθμό της θέσης του 

ανά αγορά.  

Α.6 Υποσύστημα Δημοπράτησης Θέσεων Υπαίθριων Αγορών 

Το υποσύστημα δημοπράτησης θέσεων υπαίθριων αγορών θα αποτελεί το υποσύστημα 
μέσω του οποίου οι φορείς λειτουργίας θα μπορούν να διεξάγουν ηλεκτρονικές 
δημοπρασίες για τη μίσθωση των κενών θέσεων των αγορών τους. Συγκεκριμένα σχετικός 
υπεύθυνος του φορέα λειτουργίας θα εισέρχεται στο σύστημα και θα δημιουργεί νέα 
ηλεκτρονική δημοπρασία και θα συμπληρώνει όλες τις απαραίτητες  πληροφορίες που τη 
συνοδεύουν. Ενδεικτικά ο χρήστης θα επιλέγει / συμπληρώνει τα κάτωθι πεδία: 
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 θα επιλέγει την αγορά / αγορές που αφορά η δημοπρασία (μέσα από μια λίστα που 

θα του εμφανίζει το πρόγραμμα από τις αδειοδοτημένες αγορές του φορέα),  

 θα συμπληρώνει τον αριθμό των θέσεων που θα δημοπρατηθούν, 

 τις συγκεκριμένες θέσεις οι οποίες θα δημοπρατηθούν,  

 το είδος της κάθε θέσης που θα δημοπρατηθεί, 

 το αρχείο της διακήρυξης (.pdf αρχείο), 

 το έντυπο - υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς (.pdf αρχείο), 

 θα καταχωρεί την ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών, 

 θα καταχωρεί την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 

 θα καταχωρεί την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας. 

 
Το σύστημα θα παράγει ένα μοναδικό αριθμό συστήματος ο οποίος θα αποτελεί το 
αναγνωριστικό της συγκεκριμένης δημοπρασίας. 
 
Ο ενδιαφερόμενος αφού ταυτοποιηθεί (μέσω του συστήματος ταυτοποίησης της ΓΓΠΣΔΔ), 
θα εισέρχεται στο σύστημα και θα μπορεί να αναζητήσει τη δημοπρασία που τον 
ενδιαφέρει. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιεί αναζήτηση με τον μοναδικό αριθμό 
συστήματος και το σύστημα θα εμφανίζει τα στοιχεία της δημοπρασίας και όλες τις 
πληροφορίες που τη συνοδεύουν.  Στη συνέχεια ο χρήστης θα μπορεί να πατήσει εγγραφή 
στη δημοπρασία ώστε να μπορεί να υποβάλλει την προσφορά του. Το σύστημα θα 
παραμένει ανοιχτό για υποβολή προσφοράς μέχρι την καταληκτική ημέρα/ώρα υποβολής 
που θα έχει ρυθμιστεί από τον σχετικό υπεύθυνο του φορέα λειτουργίας.   Το σύστημα θα 
δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να αναρτά αρχεία, τα οποία θα είναι τα δικαιολογητικά 
που αναφέρει η διακήρυξη και η οικονομική του προσφορά.  
Η διαδικασία δημοπράτησης θα περιλαμβάνει δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο θα είναι η 
αποσφράγιση των φακέλων που περιλαμβάνουν τα «Δικαιολογητικά συμμετοχής», και το 
δεύτερο στάδιο η αποσφράγιση των φακέλων των «Οικονομικών Προσφορών». 
 

Α.7 Υποσύστημα Παραγωγής και Έκδοσης Πληροφοριών 

Μέσω του υποσυστήματος οι διαπιστευμένοι χρήστες θα μπορούν να δημιουργούν 

reports κάνοντας χρήση των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο ΟΠΣ OPENMARKET. 

Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα σχεδιασμού συγκεκριμένων αναφορών αλλά και τη 

δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού της παραγωγής τους και της διανομής τους σε 

συγκεκριμένους χρήστες. Για τον σχεδιασμό των αναφορών θα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν πάγια στοιχεία των πινάκων του προγράμματος, να κατηγοριοποιηθούν 

ανά πεδίο και να φιλτραριστούν με οποιοδήποτε κριτήριο (πχ βάση γεωχωρικών 

δεδομένων GIS). Οι πληροφορίες που θα παράγονται θα μπορούν να αξιοποιηθούν από τις 

υπηρεσίες του ΓΓΕΠΚ.  

Ενδεικτικά θα μπορούν να παραχθούν τα εξής reports: 

 Συνολικές θέσεις σε όλες τις υπαίθριες αγορές, 

 Θέσεις ανά υπαίθρια αγορά, 

 Κενές θέσεις, 

 Θέσεις ανά Περιφέρεια / Δήμο, 
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 Σύνολο δραστηριοποιούμενων στο υπαίθριο εμπόριο κ.α. 

Ο ανάδοχος σε συνεργασία με τα στελέχη της ΓΓΕΠΚ θα καθορίσουν τις αναφορές τις 
οποίες θα παράγει το υποσύστημα. 
 

Α.8 Αναβάθμιση Διαδικτυακής Πλατφόρμας Ενημέρωσης Πολιτών για τις Δραστηριότητες του Υπαίθριου 

Εμπορίου 

Μέσω της αναβαθμισμένης  διαδικτυακής πλατφόρμας ο πολίτης θα μπορεί διαδικτυακά 

να αναζητήσει επιπλέον πληροφορίες όπως: 

 Προγραμματισμός λειτουργίας (μέρες – ώρες) υπαίθριας αγοράς, 

 Πληροφορίες των δραστηριοποιούμενων πωλητών και τα είδη που 

εμπορεύονται, 

 Να μεταβεί σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες και ιστοσελίδες μέσω 

συνδέσμων (links) που θα ενσωματωθούν, όπως η πλατφόρμα του e-

Καταναλωτής.  

Επίσης στη διαδικτυακή πλατφόρμα θα ενσωματωθεί ψηφιακός χάρτης όπου θα 

απεικονίζεται το σημείο που πραγματοποιείται η υπαίθρια αγορά. Συγκεκριμένα όταν ο 

χρήστης θα επιλέγει περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα και δήμο που επιθυμεί, η 

πλατφόρμα θα επιστρέφει τις αγορές που λειτουργούν στον δήμο της επιλογής του και 

επιπλέον ψηφιακό χάρτη με απεικόνιση των σημείων που λειτουργούν οι υπαίθριες 

αγορές. Το υποσύστημα θα βοηθήσει τον πολίτη ώστε να γνωρίζει τι είδους προϊόντα 

εμπορεύονται σε συγκεκριμένη αγορά, να εντοπίσει άμεσα την αγορά και να διευκολυνθεί 

στη μετάβαση του σε αυτή.  

Α.9 Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών και Ρόλων 

Το Υποσύστημα Διαχείρισης χρηστών και ρόλων θα αντιστοιχεί κάθε χρήστη του ΟΠΣ 
OPENMARKET σε έναν ή περισσότερους ρόλους με συγκεκριμένα δικαιώματα έτσι ώστε να 
δίνεται η δυνατότητα διαβαθμισμένης πρόσβασης στις λειτουργίες του συστήματος αλλά 
και στα δεδομένα που σχετίζονται με τις λειτουργίες αυτές. Το υποσύστημα πέρα από τους 
προκαθορισμένους ρόλους, θα επιτρέπει τη δημιουργία και νέων ρόλων από τον 
διαχειριστή προκειμένου να καλύπτονται όλες οι ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη 
λειτουργία του συστήματος χωρίς να απαιτείται η αλλαγή του πηγαίου κώδικα. Οι 
προκαθορισμένοι ρόλοι θα καθοριστούν με ακρίβεια σε συνεργασία με τα στελέχη της 
ΓΓΕΠΚ. Ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν τους εξής: 

 Απλός χρήστης που θα είναι οι πολίτες που θα έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα 

ενημέρωσης πολιτών για τις δραστηριότητες του υπαίθριου Εμπορίου. 

 Υπεύθυνος φορέα λειτουργίας και αδειοδότησης για την ενημέρωση στοιχείων των 

υπαίθριων αγορών. 

 Στέλεχος της ΓΓΕΠΚ για την διαχείριση του συνόλου του μητρώου, των αιτήσεων και 

την διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων.  

 Διαχειριστής συστήματος που είναι υπεύθυνος για την δημιουργία χρηστών και 

ρόλων, την  εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης, για τη ρύθμιση των ειδοποιήσεων 

καθώς και  για την δημιουργία και επεξεργασία τύπων αιτήσεων όπως αναφέρεται 

στο υποσύστημα αιτήσεων. Γενικά ο διαχειριστής του συστήματος θα έχει πλήρη 

πρόσβαση σε όλες τις παραμέτρους του ΟΠΣ.  
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 Χρήστης αναφορών που θα έχει πρόσβαση στο υποσύστημα παραγωγής αναφορών 

για την παραγωγή αναφορών. 

 
Η πιστοποίηση των χρηστών  για είσοδο στο ΟΠΣ, θα πραγματοποιείται μέσω του TaxisNet 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Ο χρήστης θα επιλέγει «Είσοδος 
στο ΟΠΣ» και αυτόματα το σύστημα θα τον ανακατευθύνει στη σελίδα «Αυθεντικοποίησης 
Χρήστη» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 

 

Μόλις ο χρήστης συμπληρώσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης θα 

μεταφέρεται αυτόματα στο ΟΠΣ ως πιστοποιημένος χρήστης. Με αυτόν τον τρόπο οι 

εμπλεκόμενοι δεν υποχρεούνται να μεταβούν στα γραφεία της ΓΓΕΠΚ για την παραλαβή 

κωδικών για εγγραφή και είσοδο στο σύστημα και η πιστοποίηση τους γίνεται 

απομακρυσμένα. 

 Ο ανάδοχος σε συνεργασία με τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας θα καθορίσουν ποιοι 

ρόλοι χρηστών θα ταυτοποιούνται με αυτόν τον τρόπο και ποιοι με όνομα χρήστη και 

κωδικό πρόσβασης (πχ στελέχη ΓΓΕΠΚ και διαχειριστές).  

 

Α.10 Υποσύστημα Ειδοποιήσεων 

Το ΟΠΣ OPENMARKET θα πρέπει να ενσωματώνει υποσύστημα ειδοποιήσεων μέσω email 

και WEBnotifications, προκειμένου να ειδοποιείται ο χρήστης σε πραγματικό χρόνο για 

συμβάντα που τον ενδιαφέρουν όπως για κάθε στάδιο επεξεργασίας και ολοκλήρωσης της 

πορείας της αίτησης του. Για παράδειγμα κάθε φορά που αλλάζει κατάσταση η αίτηση του 

δραστηριοποιούμενου Πωλητή όπως: «Παρελήφθη από την υπηρεσία», «Επεξεργασία από 

την Υπηρεσία», «Έκδοση πιστοποιητικού» κ.α. και ο χρήστης θα ενημερώνεται κατάλληλα. 
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Επιπλέον, τα αρμόδια στελέχη της υπηρεσίας θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις σε πραγματικό 

χρόνο όταν υποβάλλεται μια νέα αίτηση ή όταν αναρτούνται ή καταχωρούνται στοιχεία 

από φορέα λειτουργίας που απαιτούν έγκριση από την υπηρεσία. Τα notifications θα 

μπορούν να ρυθμιστούν από το προφίλ του κάθε χρήστη και οριζόντια από τον διαχειριστή 

του ΟΠΣ. Οι ειδοποιήσεις που θα αποστέλλει το ΟΠΣ θα καθοριστούν από τα στελέχη της 

ΓΓΕΠΚ σε συνεργασία με τα στελέχη του αναδόχου.  

 

Β. Γενικές Αρχές Σχεδιασμού Συστήματος 

Β.1 Γενικές Αρχές 

Οι γενικές αρχές που θα καλύπτουν το σύνολο της υλοποίησης σε λειτουργικό και 

τεχνολογικό επίπεδο είναι: 

1. Σχεδιασμός βάσει της αρχής digitalbydefault. 

2. Υλοποίηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989, ΦΕΚ 1301/Β/12-04-2012), 

3. Αρχιτεκτονική N-tier, για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου 

μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική 

εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα, βασισμένη πάνω 

σε καθιερωμένα πρότυπα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται: 

 ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους 

Υποσυστημάτων του πληροφοριακού συστήματος, 

 δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων τα οποία 

βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα, 

 εύκολη επέμβαση στη λειτουργικότητα των Υποσυστημάτων 

(συντηρισιμότητα – maintainability), 

 ύψιστη διασφάλιση των δεδομένων των συναλλασσόμενων. 

4. Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται 

μελλοντικές επεκτάσεις αλλαγές και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, ή 

αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού, ενώ παράλληλα να 

καθίσταται εφικτή  η εύκολη επέκταση επιμέρους δομικών στοιχείων της λύσης 

(scaleup – scaleout) για την άμεση αντιμετώπιση αυξανόμενων αναγκών. 

Συγκεκριμένα για τους Web Servers η αρχιτεκτονική θα βασίζεται σε 

loοselycoupledContainers για βέλτιστη αξιοποίηση του περιβάλλοντος 

εικονικοποίησης που θα φιλοξενήσει το πληροφοριακό σύστημα.Ο σχεδιασμός θα 

παρέχει εγγενώς την απαραίτητη ευελιξία στους εξουσιοδοτημένους για το λόγο 

αυτό χρήστες του για την παραμετροποίηση και προσθήκη τυχόν νέων διαδικασιών 

στο σύστημα χωρίς την παρέμβαση του αναδόχου. 

5. Λειτουργία των επιμέρους Υποσυστημάτων και λύσεων, που θα αποτελέσουν 

διακριτά τμήματα της λύσης που θα προσφερθεί, σε web-based περιβάλλον, το 

οποίο θα αποτελέσει το βασικό «χώρο εργασίας» για τους «διαχειριστές» και τους 

εξουσιοδοτημένους χρήστες των εφαρμογών.  

6. Εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας μέσω Διαδικτύου (Internet) κάνοντας 

χρήση των καθιερωμένων εφαρμογών πλοήγησης (Web Browsers) χωρίς να 
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απαιτείται επιπλέον εγκατάσταση λογισμικού ή τρίτων plug-ins από τους τελικούς 

χρήστες. Εκτός της χρήσης του συνόλου των χαρακτηριστικών της εφαρμογής με τη 

χρήση αποκλειστικά Web Browser, μέρος των υποσυστημάτων που 

χρησιμοποιούνται από εξουσιοδοτημένους χρήστες με σκοπό την διεκπεραίωση 

των καθημερινών εργασιών τους θα είναι προσβάσιμο και από φορητές συσκευές 

όπως κινητά τηλέφωνα και tablet όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

7. Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την 

ευκολία διαχείρισης του αναμενόμενου μεγάλου όγκου δεδομένων. Η βάση 

δεδομένων θα πρέπει να είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη και να έχει 

χρησιμοποιηθεί σε πολλά κρίσιμης σημασίας συστήματα ανά το κόσμο, 

καθιστώντας τη μια εξαιρετική λύση στο χώρο του opensource λογισμικού.  

8. Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας (GUI) του χρήστη για την αποδοτική 

διαχείριση και χρήση των Υποσυστημάτων και την ευκολία εκμάθησής τους. Όλες 

οι λειτουργίες που απευθύνονται σε εξουσιοδοτημένους χρήστες καθώς και όλες οι 

λειτουργίες διαχείρισης του συστήματος που απευθύνονται σε διαχειριστές, θα 

παρέχονται σε GUI περιβάλλον και δεν θα απαιτούν εξειδικευμένες τεχνικές 

γνώσεις από τους χρήστες. 

9. Ενσωμάτωση στα Υποσυστήματα άμεσης υποστήριξης βοήθειας (onlinehelp) και 

οδηγιών στην ελληνική γλώσσα, προς τους χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη. Για 

το σύνολο των χαρακτηριστικών των υποσυστημάτων θα υπάρχει onlinehelp στην  

Ελληνική Γλώσσα που θα είναι άμεσα προσβάσιμο από την οθόνη που βρίσκεται ο 

χρήστης.  

10. Μηνύματα λαθών (errormessages) στην ελληνική γλώσσα και ειδοποίηση των 

χρηστών με όρους οικείους προς αυτούς. 

11. Tήρηση από όλα τα Υποσυστήματα στοιχείων auditing για ιχνηλάτηση ενεργειών 

χρηστών. Όλα τα υποσυστήματα θα τηρούν αναλυτικά στοιχεία για το σύνολο των 

ενεργειών των χρηστών. Συγκεκριμένα τα στοιχεία που θα τηρούνται θα αφορούν: 

 Όλα τα ερωτήματα που πραγματοποιεί ένας χρήστης στη βάση. 

 Όλες τις ενέργειες που επιλέγει εντός της εφαρμογής. 

 Όλα τα κρίσιμα γεγονότα (είσοδος, έξοδος, λήξη ζωής token, αλλαγή 

στοιχείων προφίλ, αλλαγή προτιμήσεων λήψης ειδοποιήσεων …). 

 Το σύνολο της επικοινωνίας που πραγματοποιεί εντός της εφαρμογής με 

εξουσιοδοτημένους χρήστες στα πλαίσια της άσκησης των 

αρμοδιοτήτων του. 

12. Διαβαθμισμένη πρόσβαση στα Υποσυστήματα, ανάλογα με το είδος των 

υπηρεσιών και την ταυτότητα των χρηστών. Όλα τα υποσυστήματα θα 

διαλειτουργούν με το υποσύστημα ρόλων και χρηστών. Μέσω του συγκεκριμένου 

υποσυστήματος ο Διαχειριστής θα μπορεί να ρυθμίζει για κάθε χρήστη το σύνολο 

των δικαιωμάτων του, της συμμετοχής του σε ρόλους 

13. Διασφάλιση της πληρότητας, ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των 

δεδομένων των Υποσυστημάτων κατά τη χρήση και τη δικτυακή διακίνησή τους, 

καθώς και της αποφυγής τυχόν επικαλύψεων μεταξύ των υπό ανάπτυξη και των 

υφιστάμενων υποσυστημάτων του. 
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14. Εφαρμογή των γενικών διατάξεων για τα ηλεκτρονικά έγγραφα και για την παροχή 

ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών (Κεφάλαιο Δ’ και ΣΤ’ του ν. 4727/2020 

αντίστοιχα). 

15. Βέλτιστη αξιοποίηση του αποθηκευτικού συστήματος καθώς ο όγκος των 

δεδομένων είναι μεγάλος και σε μελλοντικό χρόνο θα επηρεάζει την επίδοση του 

συστήματος. 

16. Υιοθέτηση/ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής για τη λήψη και διαχείριση των 

αντιγράφων ασφαλείας σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η οποία θα 

διασφαλίζει τη δυνατότητα ανάκτησης των δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, για το 

πλήρες εύρος χρόνου που καθορίζει η σχετική νομοθεσία 

17. Πλήρης συμμόρφωση του Πληροφοριακού Συστήματος που θα αναπτυχθεί με τα 

αποτελέσματα του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας, που υλοποιήθηκε για 

λογαριασμό του ΥΠΕΣ στο πλαίσιο του έργου «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας». 

18. Θα λαμβάνει υπόψη την Ευρωπαϊκή Οδηγία INSPIRE για χρήση, διάθεση και 

περαιτέρω αξιοποίηση των γεωχωρικών δεδομένων (Ν. 3882/2010, ΦΕΚ 166 Α’) 

που τυχόν να παραχθούν, καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησης των υπηρεσιών 

του έργου «e-Πολεοδομία - Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τις 

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας. 

19. Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων του συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης 

(systemmanuals), καθώς και λεπτομερή εγχειρίδια λειτουργίας του συστήματος 

(operationmanuals) και υποστήριξης των χρηστών (usermanuals). 

20. Αξιοποίηση των τεχνολογιών serverconsolidation και virtualization και πιο 

συγκεκριμένα λειτουργία των συστημάτων που θα αναπτυχθούν σε περιβάλλον 

εικονικών μηχανών (virtualmachines) για τη μείωση του κόστους μέσω της 

συγκέντρωσης, της μείωσης του κόστους προμήθειας και συντήρησης υλικού και 

της μειωμένης κατανάλωσης χώρου και ενέργειας. Εκτός από την χρήση της 

κλασσικής τεχνολογίας virtualization όπου είναι δυνατό θα χρησιμοποιηθεί 

τεχνολογία containers με σκοπό την περαιτέρω βελτιστοποίηση της χρήσης όλων 

των πόρων που θα διατίθενται για τη χρήση του συστήματος. 

21. Θα εξεταστούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι θεμιτό να τηρούνται 

«οριζόντια», για τις σχεδιαζόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στο βαθμό του 

εφικτού, ως εξής: 

 

a. Προδιαγραφές χρηστικότητας ηλ. Υπηρεσιών: 

– Να διατίθεται ενότητα συχνών ερωτήσεων (FAQ questions) 

– Να διατίθεται βίντεο επίδειξης χρήσης της υπηρεσίας (demo) 

– Να διατίθεται λειτουργικότητα livesupport 

– Να προσδιορίζεται η αρμόδια υπηρεσία/τμήμα με στοιχεία επικοινωνίας 

– Να διατίθεται μηχανισμός αποστολής σχολίων και παραπόνων 

–Αν διατίθεται φόρουμ συζήτησης ή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να 

αναφέρεται 

– Να διατίθεται μηχανισμός μέτρησης της ικανοποίησης από τη χρήση της υπηρεσίας 
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b. Προδιαγραφές διαφάνειας παροχής ηλ. Υπηρεσιών: 

– Ειδοποίηση ολοκλήρωσης υπηρεσίας 

– Πρόοδος ολοκλήρωσης υπηρεσίας 

– Δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης 

c. Προδιαγραφές διαφάνειας στη χρήση προσωπικών δεδομένων: 

– Να παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα 

και σχετικές με την επεξεργασία των δεδομένων πληροφορίες 

– Να παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων που τον 

αφορούν 

– Να παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων του 

προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και η δυνατότητα διαγραφής και περιορισμού της 

επεξεργασίας 

– Να διατίθεται μηχανισμός υποβολής παραπόνων αναφορικά με τα προσωπικά 

δεδομένα 

– Να παρέχεται μηχανισμός καταγραφής/παρακολούθησης των φορέων/μητρώων 

στους οποίους παρέχεται πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα ενός χρήστη 
 

Β.2 Λογική Αρχιτεκτονική 

Η αρχιτεκτονική θα είναι Web n-tier, τεσσάρων (04) επιπέδων (4-tier architecture) και θα 

περιλαμβάνει τα εξής: 

 Το επίπεδο χρηστών/παρουσίασης (clienttier / presentationtier / UserInteraction), 

που θα είναι υπεύθυνο για τη διεπαφή με τον τελικό χρήστη και την παρουσίαση 

των δεδομένων. Η πρόσβαση των χρηστών στις διαθέσιμες υπηρεσίες θα είναι 

μέσω μιας ενιαίας, τεχνολογικά, πλατφόρμας, όπου θα παρέχονται στον χρήστη 

δυνατότητες ταυτοποίησης - προσωποποίησης και εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.  

 Το επίπεδο διαλειτουργικότητας (integrationtier), που θα είναι υπεύθυνο για την 

παροχή όλων των απαραίτητων υποδομών και διεπαφών για τη διασύνδεση και 

επικοινωνία των λειτουργικών ενοτήτων (υποσυστημάτων) του Πληροφοριακού 

Συστήματος τόσο μεταξύ τους, όσο και με τα Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων 

φορέων.  

 Το επίπεδο εφαρμογών (applicationtier) - επιχειρησιακής λογικής (application / 

businesslogictier), που θα ενσωματώνει τη λογική των εφαρμογών (businesslogic), 

δηλαδή όλους τους επιχειρησιακούς κανόνες (businessrules) που θα διέπουν τη 

λειτουργία της κάθε εφαρμογής. Αφορά τα υποσυστήματα που καλύπτουν τη 

ζητούμενη λειτουργικότητα (διαδικασίες και υπηρεσίες) και τα οποία θα 

λειτουργούν σε ομοιόμορφες τεχνολογικά πλατφόρμες. Στο επίπεδο αυτό τα 

επιμέρους υποσυστήματα θα είναι SOA-enabled, δηλαδή θα είναι loosely-coupled 

και θα παρέχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε οριζόντιες διαδικασίες 

ενορχήστρωσης με χρήση τεχνολογιών webservices. 

 Το επίπεδο δεδομένων (datatier), που θα είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση 

δεδομένων. Αφορά τα συστήματα αποθήκευσης και διαχείρισης πληροφορίας είτε 

αυτή αφορά transactionaldata (συναλλαγές), masterdata (πελάτης), ή δεδομένα 

ανάλυσης (aggregatedata). Τα υποσυστήματα του επίπεδου εφαρμογών θα 
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μπορούν να διαμοιράζονται τα κοινά μοντέλα δεδομένων και την κοινή υποδομή 

δεδομένων. 

Όλα τα ανωτέρω επίπεδα θα χτιστούν πάνω στο Επίπεδο υποδομών (SharedInfrastructure) 

το οποίο αφορά τη φυσική υποδομή του συστήματος, δηλαδή τα συστήματα υλικού και 

την αντίστοιχη αρχιτεκτονική αυτών. 

Την πλατφόρμα της λογικής αρχιτεκτονικής θα ολοκληρώνει στο κατακόρυφο επίπεδο: 

 Επίπεδο ασφαλείας (EnterpriseSecurity): Αφορά την υποδομή ασφαλείας που 

θωρακίζει το ΟΠΣ η οποία θα είναι ενιαία για όλη την αρχιτεκτονική και θα 

αντιμετωπίζει με συνολικό τρόπο τα θέματα ασφαλούς πρόσβασης χρηστών, 

αυτοματοποιημένης απόδοσης / αναίρεσης δικαιωμάτων σε χρήστες, 

κρυπτογράφησης δεδομένων, προστασίας δεδομένων από διαρροές και εκτενούς 

λειτουργικότητας αναφορών για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια του 

συστήματος. 

 Επίπεδο διαχείρισης (EnterpriseManagement): Αφορά την παρεχόμενη 

λειτουργικότητα διαχείρισης η οποία θα επιτρέπει στον διαχειριστή να επιβλέπει 

τη λειτουργία όλων των επιπέδων της αρχιτεκτονικής κατά το δυνατόν από ενιαίο 

γραφικό ή web-based περιβάλλον και να προβαίνει σε διαχειριστικές ενέργειες 

αλλά και εργασίες ανίχνευσης προβλημάτων μέσα από το περιβάλλον αυτό.  

 Επίπεδο ανάπτυξης (EnterpriseDevelopment): Αφορά τα εργαλεία αλλά και πλαίσια 

ανάπτυξης με τα οποία θα αναπτυχθούν τα παρεχόμενα υποσυστήματα αλλά και 

μέσω των οποίων η λειτουργικότητα των υποσυστημάτων θα επεκτείνεται 

επαναχρησιμοποιώντας την παρεχόμενη υποδομή στα πλαίσια της SOA 

αρχιτεκτονικής.  
 

Β.3 Φυσική Αρχιτεκτονική 

Η Φυσική Αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος θα είναι αυτή του G-Cloud. Το 

σύνολο των υπηρεσιών του Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ OPENMARKET θα παρέχεται 

μέσω cloud περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, θα εγκατασταθεί και θα φιλοξενηθεί στις 

υποδομές του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους G-Cloud. 

Το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud, περιλαμβάνει:  

1. την πλέον σύγχρονη πρότυπη υποδομή Κέντρου Δεδομένων (χώρος DataCenter) που 

έχει στην κυριότητά του το Δημόσιο, σχεδιασμένη σύμφωνα με  διεθνή πρότυπα  (Tier 

III κατά UptimeInstitute).  Ο χώρος του DataCenter φιλοξενεί την υπολογιστική 

υποδομή (ΙΤ) του G-Cloud και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να πληροί τις υψηλότερες και 

αυστηρότερες διεθνείς απαιτήσεις των cloudDataCenter, όσο αφορά την φυσική 

ασφάλεια και  πρόσβαση, την ηλεκτρική παροχή, την ψύξη και τον κλιματισμό, καθώς 

επίσης και την πυροπροστασία και πυρόσβεση. Σε επίπεδο τηλεπικοινωνιακής 

υποδομής και επικοινωνίας με το διαδίκτυο, χρησιμοποιείται το Εθνικό Δίκτυο 

Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ, το οποίο υποστηρίζει εδώ και 10 χρόνια με επιτυχία 

κομβικούς φορείς  της Δημόσιας Διοίκησης.  

2. τη λειτουργία συστήματος Υπολογιστικού Κέντρου βασιζόμενο στις πλέον σύγχρονες 

τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους και εικονικοποίησης (CloudComputing και 
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virtualization), το οποίο είναι δομημένο με προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας στον 

χώρο του CloudComputing και το οποίο θα παρέχει, ανάμεσα σε άλλα,  τη δυνατότητα 

φιλοξενίας, σε υποδομές Υπολογιστικού Νέφους, Πληροφοριακών Συστημάτων 

Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Το υπολογιστικό σύστημα του G-Cloud δομείται με 

προϊόντα (servers, firewalls, storage, back-up, switches, routers κ.α.) εταιρειών 

παγκοσμίου βεληνεκούς, απόλυτα αξιόπιστα και 100% συμβατά μεταξύ τους, 

δημιουργώντας ένα υπολογιστικό περιβάλλον αποδοτικό, εύκολα διαχειρίσιμο, 

σταθερό, διαρκώς διαθέσιμο  και ασφαλές.  Σημειώνεται επίσης πως το Κυβερνητικό 

Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud, όσον αφορά στην ασφάλεια, έχει σχεδιαστεί και 

λειτουργεί με βάση το πρότυπο ISO 27001:2013, ενώ παράλληλα υποστηρίζει όλες τις 

διαδικασίες και τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται στο κανονισμό της Αρχής 

Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΦΕΚ 799/Β/2010). 

 

Το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud παρέχει επίσης τα εξής οφέλη: 

1. Ασφαλή, σύγχρονη υποδομή φιλοξενίας με: 

 Αδιάλειπτη παροχή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος 

 Επαρκή και αδιάλειπτο κλιματισμό 

 Πρόσβαση στο διαδίκτυο με επαρκές εύρος ζώνης (μεγαλύτερο του 1Gbps αν 

απαιτηθεί) μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

 Load Balancer και SSL Offloaders/Accelerators 

 Κεντρικούς μεταγωγείς και συστήματα ασφαλείας για προστασία των εφαρμογών 

και των συστημάτων (Switches, Firewalls, IDS/IPS) 

 Απαραίτητο αποθηκευτικό χώρο τόσο για παραγωγική λειτουργία όσο και για 

αντίγραφα ασφαλείας (backup) 

 Αυτοματοποιημένο σύστημα λήψης και αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας των 

συστημάτων (Full VM backup), με ισχυρή κρυπτογράφηση 

 Εγγυημένο uplinkbandwidth κατ’ ελάχιστον 2,5 Gbps μέσω FCoE 10G οδεύσεων 

προς τους κεντρικούς μεταγωγείς και το δίκτυο αποθήκευσης (SAN) 

 Πλήρη απομόνωση από τα υπόλοιπα φιλοξενούμενα συστήματα τόσο σε επίπεδο 

διαχείρισης, δικτύου όσο και αποθήκευσης. 

 

2. Εύκολη, ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση και διαχείριση συστημάτων με: 

 Λογισμικό ΕικονικοποιήσηςvmWareeSXI 6.0 

 Λογισμικό Διαχείρισης Εικονικών μηχανών vmWarevCenter 

 Role-Based πρόσβαση στους πιστοποιημένους χρήστες του εκάστοτε συστήματος  

 Λογισμικό παρακολούθησης της καλής λειτουργίας των εικονικών μηχανών. 

 Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω SLL VPN για εγκατάσταση, 

διαχείριση και έλεγχο των συστημάτων. 

 vmWare High Availability και DRS σεκάθε cluster 

 Αυτοματοποιημένη λήψη αντιγράφων ασφαλείας βάσει schedule (πολιτικής 

backup) 

 Αυτοματοποιημένη παρακολούθηση εικονικών Assets 
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 Χρήση vApps για οργάνωση poweron/poweroff διαδικασιών σύνθετων συστημάτων 

 Πρόσβαση σε Σύστημα καταγραφής, διαχείρισης και Παρακολούθησης Αιτημάτων 

Χρηστών (ServiceDesk) 

 Πρόσβαση σε σύστημα αναφορών σχετικά με τα στοιχεία λειτουργίας των 

φιλοξενούμενων συστημάτων 

 

Επιπρόσθετα, αν είναι επιθυμητό, το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος μπορεί να 

προσφέρει: 

 Αυτοδιαχειριζόμενο Virtual Firewall για παραμετροποίηση από τους διαχειριστές 

του φιλοξενούμενου συστήματος. 

 Διακριτή παραμετροποίηση IPS/IDS για πλήρη συμμόρφωση με την μελέτη 

ασφαλείας του φιλοξενούμενου έργου 

 Εκχώρηση δυνατότητας backup on demand/snapshot on demand. 

 Καταγραφή πρόσβασης διαχειριστών και διαχειριστικών ενεργειών σε 

απομακρυσμένους syslogservers. 

 Self Service Portal για VM Provisioning μέσω Service Catalog στο Public Cloud 

γιαεκτέλεσηδοκιμών/εκπαίδευση 

 Μεταφορά αντιγράφων ασφαλείας εκτός υποδομής σε κασέτες με ισχυρή 

κρυπτογράφηση 

 IPSECend-to-endtunnelling για δημιουργία WAN με τρίτα συστήματα 

 Cognos BI Workspaces για data warehousing και δημιουργία αναφορών 

 

Γ. Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

Στο πλαίσιο του Έργου ο Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες που αναφέρονται 

στη συνέχεια. 

Γ1. Μελέτη Εφαρμογής 

Η Μελέτη Εφαρμογής αποτελεί το βασικό οδηγό υλοποίησης του Έργου και περιλαμβάνει 

τα εξής: 

 Οριστικοποιημένη Μεθοδολογία Υλοποίησης 

 Σχέδιο Διασφάλισης Ποιότητας 

 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών 

 Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων 

 Μεθοδολογία και αρχικά σενάρια ελέγχου αποδοχής του συστήματος 

 Πλάνο Ενεργειών για την Ασφάλεια του συστήματος 

Γ2. Υπηρεσίες επέκτασης - αναβάθμισης 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες επέκτασης- αναβάθμισης του 

συστήματος όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω. Περιλαμβάνει την εγκατάσταση και 

παραμετροποίηση όλου του απαιτούμενου λογισμικού συστημάτων και εφαρμογών. 
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Γ3. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

Ο ανάδοχος υποχρεούται  να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης - μεταφοράς τεχνογνωσίας 

στους διαχειριστές του συστήματος. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις 

εγκαταστάσεις της ΓΓΕΠΚ και θα έχει διάρκεια στο σύνολο της 60 ώρες. 

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης θα πρέπει  περιλαμβάνουν:  

 Οδηγό εκπαίδευσης ο οποίος περιλαμβάνει:  

1. το αντικείμενο της εκπαίδευσης  

2. την εκπαιδευτική διαδικασία και τον τρόπο διαχείρισής της  

3. τον αναλυτικό προγραμματισμό εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ο οποίος θα 
συμφωνηθεί με τον Φορέα Λειτουργίας.  

4. Πρακτική εξάσκηση στη χρήση του ΟΠΣ 

 Δημιουργία εγχειριδίων χρήσης (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) για όλες τις 

κατηγορίες χρηστών, με βάση τις ανάγκες και τον προσδοκώμενο ρόλο στην 

επιχειρησιακή αξιοποίηση του Συστήματος. Το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού 

θα είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα.  

 

Γ4. Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει υπηρεσίες έναρξης επιχειρησιακής λειτουργίας του 
συστήματος σε μια ομάδα φορέων και αντίστοιχα χρηστών που θα υποδειχθούν έγκαιρα 
από το Υπουργείο και πριν την έναρξη της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας. 
Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν: 

 Επιβεβαίωση σεναρίων ελέγχου και επικαιροποίησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της 

φάσης αυτής. 

 Τελικές δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, προσθήκες/ τροποποιήσεις, σύνθεση, 

πιλοτική χρήση κλπ. με στόχο να επιβεβαιωθεί η απόλυτα εύρυθμη λειτουργία και 

καλή συνεργασία των εφαρμογών των υποσυστημάτων του συνολικού Συστήματος, 

τόσο μεταξύ τους όσο και εξωτερικά υπό συνθήκες πλήρους παραγωγικής 

λειτουργίας (πραγματικά δεδομένα, παραγωγική εκμετάλλευση, από πλήρως 

εκπαιδευμένη κοινότητα χρηστών με ενεργή συμμετοχή στο Έργο). 

 Την υποστήριξη του Φορέα στη λειτουργία των εφαρμογών. 

 Τις βελτιώσεις των εφαρμογών. 

 Τη διόρθωση / διαχείριση λαθών. 

 Την υποστήριξη στο χειρισμό των εφαρμογών κλπ. 

 Την επικαιροποίηση (update) τεκμηρίωσης. 

 Εκπαίδευση διαχειριστών του συστήματος βάσει προγράμματος και περιεχομένου 

που θα υποβάλει στην προσφορά του ο υποψήφιος ανάδοχος. 

 

Γ5. Χρηστικότητα  – Προσβασιμότητα 

Προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των 
προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο των 
διαδικτυακών υπηρεσιών θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις ελέγξιμες οδηγίες 
για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 1.0 ή νεότερη σε επίπεδο 
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συμμόρφωσης «ΑΑ» (WCAG 1.0 ή νεότερο level AA)και εν γένει τα οριζόμενα στο 
Κεφάλαιο Η΄ του ν. 4727/2020. 
Το σχεδιαζόμενο σύστημα θα πρέπει να διακρίνεται από υψηλό επίπεδο χρηστικότητας 
στην οργάνωση και παρουσίαση των υπηρεσιών που θα παρέχει. 
Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να λάβει υπόψη κατά τον σχεδιασμό, τις διαφορετικές ομάδες 
χρηστών κι επομένως τους διαφορετικούς τρόπους εκπλήρωσης της παρεχόμενης 
λειτουργικότητας χωρίς να μειώνεται η χρηστικότητα. Κρίνεται ότι ο σχεδιασμός των 
εφαρμογών με βασική αρχή την επίτευξη υψηλής χρηστικότητας και εργονομίας είναι 
κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας για το παρόν έργο. Η λογική/ λειτουργική πληρότητα των 
εφαρμογών δεν αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για επιτυχή λειτουργία του 
συστήματος, αλλά οφείλει να συνυπάρχει με μία διεπαφή (ή διεπαφές) που επιτρέπει σε 
χρήστες ελάχιστα εξοικειωμένους με δικτυακές εφαρμογές να διεκπεραιώσουν τις 
συναλλαγές τους με ευκολία. 
 

Γ6. Διαλειτουργικότητα 

Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση θα ακολουθηθούν τα κάτωθι: 
   1. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ακολουθήσει τις αρχές σχεδίασης και τα τεχνολογικά 
πρότυπα που περιγράφονται στο κεφ. 3.7 «Τεχνολογικά Πρότυπα, Πολιτικές και 
Κατευθύνσεις» του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας& Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών 
(ΠΔ&ΥΗΣ) (http://www.e-gif.gov.gr), καθώς και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Διαλειτουργικότητας(Communication CCOM (2017) 134). 
   2. Η δυνατότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ 
ετερογενών λειτουργικών συστημάτων και συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων 
θεωρείται επίσης απαραίτητη. Θα προβλέπεται δυνατότητα πρόσβασης στη βάση 
δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος, χρησιμοποιώντας XML και webservices. Η 
χρήση αρχείων XSD είναι αναγκαία καθότι θα περιγράφουν τους τύπους των δεδομένων 
που θα ανταλλάσσονται μέσω των webservices, προκειμένου να αποστέλλονται ή να 
παραλαμβάνονται ψηφιακές εγγραφές και ψηφιοποιημένα τεκμήρια. Για το λόγο αυτό σε 
όλες τις εφαρμογές/υποσυστήματα ζητείται πλήρης υποστήριξη XML. 
   3. Θα υλοποιηθεί σχήμα διαλειτουργικότητας, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την 
επικοινωνία, ασφαλή διασύνδεση (μέσω διαδικτύου), συνεργασία και ανταλλαγή 
δεδομένων μέσω τυποποιημένων διαδικασιών, αξιοποιώντας διεθνώς αποδεκτά πρότυπα 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Θα προβλεφθεί δηλαδή η δυνατότητα μεταφοράς των 
δεδομένων σε τρίτες εφαρμογές ή άλλες πλατφόρμες αποθήκευσης (migration), μέσω 
ανοικτών και διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων για την ανταλλαγή δεδομένων με άλλα 
πληροφοριακά συστήματα. Θα χρησιμοποιηθούν οι κάτωθι τεχνολογίες ανοικτών 
προτύπων (ή κάποιες άλλες ισοδύναμες κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης) : 
- XML, που περιλαμβάνει βασική XML, XML schemas και XML parsers, για τη 
δόμηση/μορφοποίηση ανταλλασσόμενων δεδομένων 
- SOAP (SimpleObject Access Protocol), που αποτελεί ένα πρωτόκολλο (βασισμένο σε XML) 
για την ανταλλαγή δομημένης πληροφορίας μεταξύ εφαρμογών μέσω web-services. 
- WSDL (Web ServicesDescriptionLanguages), ένα XML schema, στην ουσία, για την 
περιγραφή των μηνυμάτων, λειτουργιών και τις αντιστοιχήσεις πρωτοκόλλων των web-
services. 
Στο πλαίσιο αυτό θα παρασχεθούν οι κατάλληλες διεπαφές (π.χ. επαρκώς τεκμηριωμένα 
APIs – ApplicationProgrammingInterface) τα οποία θα επιτρέπουν την ολοκλήρωση/ 
διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές (public API) ή/και άλλα υποσυστήματα (intranet API) και 

http://www.e-gif.gov.gr/




 

75 

 

τα οποία θα υλοποιηθούν με webservices (SOAP, REST χωρίς να αποκλείονται άλλα 
πρωτόκολλα εάν χρειαστεί). 
Στο πλαίσιο του παρόντος έργου το σύστημα Διαλειτουργικότητας που θα υλοποιηθεί, 
απαιτείται να παρέχει έτοιμους μηχανισμούς κατ’ ελάχιστον για τη διαλειτουργικότητα με 
ανάλογα συστήματα τρίτων φορέων / οργανισμών, όπως Πληροφοριακά Συστήματα του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίου Τομέα (ΓΓΠΣΔΤ) του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο την ηλεκτρονική ανταλλαγή των 
δεδομένων που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του συστήματος, λαμβάνοντας 
υπόψη τις σχετικές διατάξεις του ν. 4727/2020. 
 

Γ7.  Ασφάλεια 

Κατά το σχεδιασμό του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να 
δρομολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για : 
- την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών, Μέσων και Υποδομών 
- την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών 
- την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων),καθώς και τη συμμόρφωση με το ν. 4624/2019. 
- την προστασία των προς επεξεργασία αποθηκευμένων προσωπικών, εταιρικών και 
εμπορικών δεδομένων αναζητώντας και εντοπίζοντας με μεθοδικό τρόπο τα τεχνικά μέτρα 
και τις οργανωτικό-διοικητικές διαδικασίες. 
 
Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του Έργου, ο 
Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του : 
- το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει, π.χ. : 

 την Εθνική Στρατηγική ΚυβερνοΑσφάλειας /ΑΔΑ:Ψ4Ρ7465ΧΘ0-Ζ6Ω, μέσω της 

οποίας αναπτύσσεται ο κεντρικός σχεδιασμός της Ελληνικής Πολιτείας αναφορικά 

με τον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. 

 το ν. 4577/2018 (ΦΕΚ 199/Α’/03-12-2018) που ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 

2016/1148/ΕΕ σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων 

δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση.  

 την υπ’ αριθμ. 1027/2019 (ΦΕΚ 3739/Β’/08-10-2019) απόφαση με θέμα «Θέματα 
εφαρμογής και διαδικασιών του ν. 4577/2018 (Α’ 199)». 
 

 Να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις ασφαλούς ανάπτυξης συστημάτων 

(securitybydesign και default) καθώς και οι απαιτήσεις προσωπικών δεδομένων και 

της ιδιωτικότητας (privacybydesignanddefault).  

- τις σύγχρονες εξελίξεις στις ΤΠΕ 
- τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ (bestpractices) 
- τα επαρκέστερα προϊόντα λογισμικού και υλικού 
- τυχόν διεθνή defacto ή dejure σχετικά πρότυπα (π.χ. ISO/IEC 27001) 
Τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας θα υλοποιούνται από τον Ανάδοχο στα πλαίσια των 
προϊόντων και υπηρεσιών που έχει ήδη προσφέρει. 
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Γ8. Εγγύηση 

Η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας είναι δύο (2) έτη από την οριστική παραλαβή του 

έργου. Ο υποψήφιος ανάδοχος κατά την περίοδο εγγύησης, θα παρέχει υπηρεσίες 

συντήρησης όλου του πληροφοριακού συστήματος (έτοιμου λογισμικού και 

εφαρμογής/ων) οι οποίες θα παρέχονται δωρεάν. Η συντήρηση περιλαμβάνει: 

 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στους διαχειριστές του συστήματος για τεχνικές 

λειτουργίες του ΟΠΣ.  

 Υποστήριξη χρηστών κατά τη μετάβαση στο Σύστημα αλλά και κατά την εισαγωγή 

δεδομένων σε αυτό. 

 Τεχνική βοήθεια των διαχειριστών για δημιουργία χρηστών, ρόλων, τύπων 

αιτήσεων και οποιαδήποτε ενέργεια μπορούν να πραγματοποιήσουν. 

 Υπηρεσίες διόρθωσης / διαχείρισης λαθών/ βελτίωσης των εφαρμογών (bugs).  

 

Δ. Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών - Ρήτρες 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει το σύνολο του Συστήματος παρέχοντας 

παράλληλα τις απαιτούμενες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, ώστε να τηρούνται τα 

ελάχιστα όρια διαθεσιμότητας που ορίζονται στη συνέχεια. Τονίζεται ότι οι όροι που 

αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ισχύουν για την Περίοδο Πιλοτικής Λειτουργίας 

καθώς και για την Περίοδο Εγγύησης. 

Ορισμοί: 

- Εφαρμογές ορίζεται ως το σύνολο των υποσυστημάτων -εφαρμογών η εύρυθμη 

λειτουργία των οποίων στηρίζει τη λειτουργικότητα του συστήματος. 

- ΚΩΚ (κανονικές ώρες κάλυψης): Το χρονικό διάστημα 08:00 – 16:00 για τις εργάσιμες 

ημέρες. 

- ΕΩΚ (επιπλέον ώρες κάλυψης): Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. 

- Χρόνος αποκατάστασης βλάβης /δυσλειτουργίας είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό 

διάστημα από την αναγγελία της βλάβης μέχρι και την αποκατάστασή της. 

Σημειώνεται ότι, ανά διακριτή μονάδα, ο Χρόνος αποκατάστασης βλάβης /δυσλειτουργίας 

προσμετράται αθροιστικά σε μηνιαία βάση. Ο χρόνος αυτός είναι οκτώ (8) ώρες από τη 

στιγμή της ανακοίνωσης της εμφάνισης της βλάβης/δυσλειτουργίας, εφόσον το πρόβλημα 

ανακοινώθηκε εντός ΚΩΚ για τις λοιπές ώρες ανακοίνωσης προβλήματος 

βλάβης/δυσλειτουργίας, οι ανωτέρω ορισθείσες 8 ώρες του χρόνου αποκατάστασης 

βλάβης /δυσλειτουργίας προσμετρούνται από τις 08.00 το επόμενο εργάσιμο πρωί. 

 

Ε. Μη διαθεσιμότητα – Ρήτρες 

Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου αποκατάστασης βλάβης /δυσλειτουργίας, 

επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με το μεγαλύτερο εκ των δύο ακόλουθων τιμών: 

0,05% επί του συμβατικού τιμήματος της μονάδας/τμήματος που είναι εκτός λειτουργίας 
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0,5% επί του τρέχοντος ετήσιου κόστους συντήρησης του συνόλου του συστήματος. 

Για κάθε επιπλέον ώρα βλάβης (μη διαθεσιμότητας), εφόσον αυτή είναι εντός ΚΩΚ, ή το 

ήμισυ του ως άνω υπολογιζόμενου ποσού, εφόσον η ώρα είναι εκτός ΚΩΚ. 

Διευκρινίζεται ότι : 

1) Ένα Σύστημα / Υποσύστημα / υπηρεσία θεωρείται ολικά μη διαθέσιμο/η εάν είναι μη 

διαθέσιμο έστω και ένα μικρό μέρος της λειτουργικότητας που παρέχει. 

2) Η μη διαθεσιμότητα μιας μονάδας επιφέρει τη μη διαθεσιμότητα όλων των μονάδων 

του Συστήματος (εξοπλισμός, λογισμικό συστημάτων και εφαρμογών) που εξαρτώνται 

λειτουργικά από αυτήν, και συνυπολογίζεται στον προσδιορισμό της ρήτρας. 

3) Σε περίπτωση που στοιχείο εξοπλισμού κεντρικής υποδομής βρίσκεται σε διάταξη 

υψηλής διαθεσιμότητας και η βλάβη/δυσλειτουργία του δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα 

του συστήματος (ή μέρος αυτής) και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, τότε αυτό 

λογίζεται ως μονάδα η δυσλειτουργία της οποίας δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα του 

συστήματος. 

 

ΣΤ.  Ομάδα Έργου του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει Ομάδα υλοποίησης Έργου με έναν υπεύθυνο έργου (υπεύθυνος 
για την έγκαιρη και ποιοτική υλοποίηση του έργου) και στελέχη για την υλοποίηση του 
αντικειμένου του έργου.  
Συγκεκριμένα απαιτείται να διατεθούν στην Ομάδα Έργου κατ’ ελάχιστο στελέχη με τις 
κάτωθι ειδικότητες: 

1. Ένας (1) Υπεύθυνος έργου, ο οποίος να διαθέτει: 

 Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών σε συναφές αντικείμενο με ΠΕ Πληροφορικής. 

 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές αντικείμενο ΤΠΕ. 

 5ετή τουλάχιστον συνολική επαγγελματική εμπειρία σε διαχείριση έργων ΤΠΕ και 

 ανάλυση πληροφοριακών συστημάτων. 

 
2. ένας (1) Ειδικός σε θέματα ανάπτυξης WEB εφαρμογών και ασφάλειας πληροφοριακών 

συστημάτων, ο οποίος να διαθέτει: 

 Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών σε συναφές αντικείμενο με ΠΕ Πληροφορικής 

 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές αντικείμενο ΤΠΕ. 

 3ετή τουλάχιστον συνολική επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση web 

εφαρμογών και στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. 

3. ένας (1) Ειδικός σε θέματα ανάπτυξης WEB εφαρμογών, ο οποίος να διαθέτει: 

 Πανεπιστημιακό ή Τεχνολογικό τίτλο σπουδών σε συναφές αντικείμενο με ΠΕ ή ΤΕ 

Πληροφορικής. 

 2ετή τουλάχιστον συνολική επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση Web 

εφαρμογών. 

 
4. ένας (1) Υπεύθυνος Σχεδίασης βάσεων δεδομένων, ο οποίος να διαθέτει: 
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 5ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε σχεδιασμό και υλοποίηση βάσεων  

δεδομένων. 

 
Δεν απαιτείται η συνεχής παρουσία του Αναδόχου στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου & 
Προστασίας Καταναλωτή, αλλά, όποτε απαιτηθεί, ο Ανάδοχος θα ανταποκρίνεται με τη 
φυσική παρουσία του σε κλήση της Υπηρεσίας εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. 
 
Τα στελέχη που θα απασχοληθούν στο Έργο θα αναφέρονται ονομαστικά και θα 

παρατίθενται για το καθένα τα εξής στοιχεία: 

 Η θέση και ο ρόλος στο οργανωτικό σχήμα του έργου (π.χ. Υπεύθυνος Έργου, 

μέλος) 

 Το γνωστικό αντικείμενο / εργασία που θα καλύψουν 

 Η σχέση με την εταιρεία (υπάλληλος, συνεργάτης, στέλεχος κλπ) 

 

Προς απόδειξη της κάλυψης των άνωθι κριτηρίων  ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να 

υποβάλει με την προσφορά του: 

 αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα για κάθε μέλος της ομάδας έργου (όπως 

παρακάτω),  

 Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή/και βεβαιώσεις των εργοδοτών των έργων στα 

οποία συμμετείχαν τα μέλη της ομάδας έργου και από τις θα οποίες αποδεικνύεται 

η παραπάνω εμπειρία. 
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία Γέννησης: __ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
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Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία Απόκτησης 

Πτυχίου 

    

    

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, 

σχήμα διοίκησης Έργου) 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Έργο Εργοδότης 
Θέση

1
 και Καθήκοντα στο 

Έργο  

Απασχόληση στο Έργο 

Περίοδος 

(από - έως) 
Α/Μ 

   

 

__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει την παύση της συνεργασίας αν αποδειχθεί ότι τα 
μέλη δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του έργου. Η αναθέτουσα αρχή σε περίπτωση 
που διαπιστώσει αδυναμία των προτεινόμενων στελεχών να επιτελέσουν επιτυχώς τον 
προβλεπόμενο ρόλο τους, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από την διαδικασία 
παρακολούθησης του έργου, θα ζητήσει την αντικατάστασή τους από νέα στελέχη που θα 
τεθούν και πάλι στην έγκρισή της. Επισημαίνεται ότι τυχόν αλλαγή προσωπικού θα τελεί 
υπό την έγκριση της αναθέτουσας αρχής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ΩςΘΕΣΕΙΣενδεικτικάαναφέρονται: manager, seniorconsultant, consultant, businessexpertκλπ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ 

 

[Για συμβάσεις κάτω των ορίων:  

 

Επισημαίνεται ότι από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία 
PromitheusESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ). Η χρήση της ως άνω υπηρεσίας για τη σύνταξη του ΤΕΥΔ είναι προαιρετική για τις 
αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς, καθώς εξακολουθούν να έχουν τη 
δυνατότητα να διαμορφώσουν το .doc αρχείο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αρχής 
στη διαδρομή http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-
toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-
symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn]. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 
 

 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : OPEN MARKET 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α 

   

   

 

ΣΥΝΟΛΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

[Τράπεζα:…………………………………………………] 

[Κατάστημα:………………………………………………] 

[Τηλ.:…………………….., Fax:………………………] 

[Δ/νση:…………………………………………………… ] 

[Ημερομηνία έκδοσης: ……/……/………..] 

[Εκ του ποσού: …………………………… Ευρώ (………….. €) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20, Τ.Κ. 10181, Αθήνα 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Αριθμός εγγυητικής επιστολής: …………………………… 

Εκ του ποσού: [……………………………………………]Ευρώ (…………….. €) (αναγράφεται ολογράφως και  αριθμητικώς) 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των 
……………………………………………….. ΕΥΡΩ (……………  €)  (αναγράφεται ολογράφως  και αριθμητικώς) στο οποίον 
και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας ……………………………………………. (αναγράφεται η 
επωνυμία), \νση-Έδρα: 

……………………………………………………, Α.Φ.Μ.: ……………………………… για την καλή εκτέλεση της με αριθμό
 Σύμβασης …………… που υπέγραψε μαζί σας για την παροχή
 υπηρεσιών …………………………………………… (αναγράφεται το είδος της παροχής υπηρεσιών της 
Σύμβασης), σύμφωνα με την Διακήρυξη ……………….. (αναγράφεται ο τίτλος της διακήρυξης) προς 
κάλυψη αναγκών του/των ……………………………………… και το οποίον ποσόν καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας 
της Σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. εκ του ποσού …………………………………………ΕΥΡΩ (…………….. €) (αναγράφεται 
ολογράφως και αριθμητικά) το οποίον κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης σύμφωνα με 
την παρ. 1β του άρθρου 72 του ν. 4412/16. 

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

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

Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι μας καμιά ισχύ. 
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Βεβαιούμε υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. 
συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί 
από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 

                                                                                                       (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα …………………………. 

Δ/νση οδός -αριθμός TK …………….. 

Fax ……………….. Ημερομηνία έκδοσης ……………… 

ΕΥΡΩ. ………………………………. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ……….. 

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως ποσού των ΕΥΡΩ 

………………. (και ολογράφως ……………………) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή 

μας, υπέρ της εταιρείας 

………………………………………..Δ/νση……………………………………………………….για 

την καλή λειτουργία των παραδοθέντων υπ’ αυτής υπηρεσιών της με αριθμό σύμβασης ……….., που 

υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη προμήθεια ……………………………………(αρ. 

Διακ/ξης……….) προς κάλυψη αναγκών του ………………………………………. . 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 

από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 

τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή 

της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

-Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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                                                                                                                    (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10677 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: ……………………………ΕΥΡΩ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

ΦΟΡΕΑΣ: 

ΣΧΕΤΙΚΗ Δ/ΞΗ:  

 

Σήμερα την …………… του μηνός ………… του έτους ………….. (Ημέρα … /Μήνας … /Έτος ……… ), ημέρα 

………………..  στο  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ,  Γενική  Γραμματεία  Εμπορίου & Προστασίας 

Καταναλωτή (Πλατεία Κάνιγγος), οι υπογεγραμμένοι: αφ΄ ενός ο κ. ………………, Προϊστάμενος  της Διεύθυνσης 

, που εκπροσωπεί με την ιδιότητα της αυτή το Ελληνικό Δημόσιο, με βάση τις κείμενες διατάξεις και 

αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία «…………………………….», Α.Φ.Μ. ………………….., Δ.Ο.Υ. ……………………., 

που εδρεύει στην ……………………, Τ.Κ. …………………., Τηλ. ………………….., Fax …… ……………, που νομίμως 

εκπροσωπείται από τον Κον/Κα ……………………………… με Α.Τ. ………………….., βάσει του με αρ. ……………… 

Πρακτικού του Δ.Σ. (ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα ………………………..), συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 

εξής: 

Με  βάση  την  Διακήρυξη ……………….. διενεργήθηκε την …………… διαγωνισμός με ανοικτή  διαδικασία βάσει 

της παρ. 1α του άρθρου 121 του ν. 4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την παροχή υπηρεσιών για 

το έργο ………………….., εκτιμώμενης αξίας σύμβασης €60.000,00 συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων (άνευ 

ΦΠΑ) για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Ανάπτυξης και  Επενδύσεων. 
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Τα αποτελέσματα του παραπάνω αναφερόμενου διαγωνισμού κατακυρώθηκαν με την με αρ. ……………………. 

απόφαση του ……………..στο όνομα της εταιρείας με την επωνυμία: «……………………………………….» σύμφωνα με 

την προσφορά της, αντί του συνολικού ποσού των ……………………….€ (και ολογράφως), 

συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων και ποσοστού 24% Φ.Π.Α., ως αναλυτικά αναφέρεται στα 

επόμενα άρθρα. 

Κατόπιν αυτών, η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, δυνάμει της με αρ. πρωτ. ……… απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή, αναθέτει στην ανωτέρω εταιρεία, ονομαζόμενη στο εξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ και αυτή αναλαμβάνει την 

παροχή της υπηρεσίας με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ANTIKEIMENOTHΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : OPEN MARKET», όπως περιγράφεται ειδικότερα στις 

επισυναπτόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας. 

Η παροχή υπηρεσιών κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων: 

CPV72212982-6. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

H εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στην 

οποία υπάγεται η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων που ενεργεί ως αναθέτουσα αρχή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της. 

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές 

/ενδιάμεσες προθεσμίες  όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρ. 6.2της Διακήρυξης. 

Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 

από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
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αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 

αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  Αν οι υπηρεσίες 

παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του 

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 

218 του ν. 4412/2016 και τα σχετικά  περί ποινικών ρητρών άρθρα της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ. 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 (€) 

ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

(€) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ  

1 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : OPEN 

MARKET» 

CPV : 72212982-6 

Απροσδι
όρισ. 

1   24   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ     

 

Η ανωτέρω τιμή νοείται για την παράδοση των υπηρεσιών σε χώρο του φορέα, με μέριμνα, ευθύνη και 

δαπάνη του αναδόχου και συμπεριλαμβάνει τις νόμιμες προβλεπόμενες κρατήσεις.  

Η παραπάνω τιμή θα παραμείνει σταθερή καθ΄ όλη την διάρκεια της παρούσης σύμβασης και δεν υπόκειται 

σε καμία μεταβολή από οιανδήποτε αιτία. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με την τεχνική προσφορά του αναδόχου, η οποία καλύπτει 

τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ). 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο Ανάδοχος κατέθεσε την με αρ. …………………………. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ………….. € της 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ……………………….. το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής αξίας 

της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ ), σύμφωνα με το άρθρο 72. παρ. β του ν. 4412/16όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 
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Η ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και επιστρέφεται στον Ανάδοχο  μετά την 

οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον αυτός 

καταθέσει την εγγύηση καλής λειτουργίας της παρ. 4.1β της Διακήρυξης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 

επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

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. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ο ανάδοχος υποχρεούται να εγγυηθεί την 

καλή λειτουργία του έργου για διάστημα δύο (2) ετών μετά την οριστική παραλαβή του έργου, και να 

καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία, που έχει την έχει την εκτέλεση της σύμβασης, με κοινοποίηση 

αντιγράφου στην αναθέτουσα αρχή εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ύψους ίσου με το 5% της αξίας 

της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β και ζ΄ της παρ.11 του άρθρου 

221 του ν. 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 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 τουν. 

4412/2016όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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 παρ. 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης 

της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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ΑΡΘΡΟ 9 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης και η διοίκησης της σύμβασης θα διενεργηθεί από την  

Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) που συγκροτήθηκε με την με αρ. πρωτ. ……. απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΑΔΑ:…….), κατά τα οριζόμενα 

στο Παράρτημα Β της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016, η οποία και θα εισηγείται  στο 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των 

όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, καθώς και στη 

λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Η ΟΔΕ αποτελεί και 

το σημείο επαφής με την ΓΓΨΔ&ΑΔ για την παρακολούθηση της εξέλιξης των επιμέρους 

φάσεων υλοποίησης του έργου. Η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (ΓΔΨΗΠΗΔ) του ΥΠΑΕΠ συμμετέχει στην ΟΔΕ με τουλάχιστον ένα 

εκπρόσωπό της τον οποίο δύναται με απόφασή της να ορίζει ως επόπτη για την 

παρακολούθηση της σύμβασης με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας, τον οποίο 

γνωστοποιεί στον ανάδοχο. 

Η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο τέλος 

καθεμίας από τις τρεις (3) φάσεις του έργου, βεβαιώνει είτε την προσήκουσα εκτέλεση της 

σύμβασης είτε τις τυχόν παραλείψεις ή/και πλημμέλειες εκτέλεσης αυτής, καθώς και τυχόν 

αποκλίσεις από τη συμμόρφωση με τους όρους της σύμβασης και υποβάλλει τη βεβαίωση 

αυτή στην αναθέτουσα αρχή. 

Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης διενεργείται από Επιτροπή Παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, το Γενικό 

Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, 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. Παράλληλα, η Επιτροπή Παραλαβής γνωμοδοτεί  για ζητήματα που αφορούν 

σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους 

όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
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Ειδικότερα, η συνοπτική περιγραφή και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Παραλαβής έχουν 

ως εξής: 

 Παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης της σύμβασης και 

συνεργασία με την ΟΔΕ της παρ.6.1 της παρούσας και με τον ανάδοχο καθόλη τη 

διάρκεια υλοποίησής της. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή Παραλαβής, κατόπιν 

σχετικής εισήγησης της ΟΔΕ, έχει την υποχρέωση να εφοδιάζει τον ανάδοχο με τις 

τυχόν παρατηρήσεις της κατά τις απαιτήσεις του έργου, με το περιεχόμενο των 

αιτήσεων και αντίστοιχων απαιτούμενων δικαιολογητικών και προκαθορισμένα 

στοιχεία προς καταχώρηση, όπου αυτά ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές του 

έργου. 

 Έλεγχος και παραλαβή παραδοτέων: Η Επιτροπή Παραλαβής θα είναι 

η κύρια υπεύθυνη για τον συντονισμό και την διενέργεια ελέγχου των παραδοτέων, 

την προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή τους. 

 Καταγραφή παρατηρήσεων-σφαλμάτων: Η Επιτροπή Παραλαβής ως 

υπεύθυνη ελέγχου και παραλαβής θα είναι αρμόδια για την καταγραφή 

παρατηρήσεων ή συλλογή σφαλμάτων και τη σύνταξη τυχόν επιμέρους πρακτικών 

και του Πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του έργου 

έχοντας προηγουμένως λάβει υπόψη της τις τυχόν έγγραφες απόψεις ή/και 

βεβαίωση της Γενικής Δ/νσης Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

 Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων του παραδοτέου από 

τους όρους της Σύμβασης, η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει εγγράφως στον 

ανάδοχο - το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων (5) ημερών από την επόμενη της 

ημερομηνίας παράδοσής του - τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, 

προκειμένου ο ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλει 

κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός πέντε εργάσιμων (5) ημερών από 

τη λήψη των παρατηρήσεων.  

 Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο 

(2) φορές ώστε να μην επηρεάζεται αναλόγως η ταχύτητα παραλαβής, κι επομένως 

ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του Έργου.  

 Η παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης από τον ανάδοχο γίνεται 

υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στη σύμβαση.  

 Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σημείο της εξέλιξης του 

έργου, εάν η Επιτροπή Παραλαβής, κατόπιν εισήγησης της ΟΔΕ, διαπιστώνει την 
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πλημμελή συμμόρφωση με τους όρους της σύμβασης και τις τιθέμενες 

προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να 

προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στο Υπουργείο πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων.  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάζει αναλυτικά σε ανοικτή 

συνεδρίαση, τα κρίσιμα σημεία και τα αποτελέσματα του υλοποίησης του 

αντικειμένου της σύμβασης. Στην παρουσίαση μπορούν να συμμετέχουν όλες οι 

δομές οργάνωσης του έργου καθώς και άλλοι εμπλεκόμενοι που τυχόν ορίζει η 

αναθέτουσα αρχή.  

 Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης πραγματοποιείται σε 

τρεις (3) φάσεις, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο κεφ. Ζ. του Παραρτήματος ΙΙ. 

 Με την ολοκλήρωση κάθε επιμέρους φάσης, συντάσσεται σχετικό 

πρακτικό οριστικής παραλαβής κάθε φάσης (πρακτικά τμηματικής παραλαβής). Η 

οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης πραγματοποιείται μετά την 

ολοκλήρωση του συνόλου του και την παραλαβή και της τελευταίας φάσης καθώς 

και της έκδοσης της βεβαίωσης της παρ. 6.1 της παρούσας, με τη σύνταξη του 

Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. 

 Για να ολοκληρωθεί η παράδοση του έργου και κατά συνέπεια η 

Επιτροπή Παραλαβής να κάνει την οριστική παραλαβή του, θα πρέπει ο ανάδοχος 

να έχει παραδώσει το σύνολο του πηγαίου κώδικα (sourcecode), που θα 

συνοδεύεται από αναλυτική τεκμηρίωση και θα διατίθεται με άδεια που θα 

επιτρέπει την περαιτέρω χρήση του από τον φορέα κατά το άρθρο 88 του ν. 

4727/2020είτε με την ολοκλήρωση του έργου ή όποτε ενδιάμεσα εφόσον ζητηθεί 

από την Επιτροπή Παραλαβής.  

 Το πρακτικό οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα 

αναφέρει ρητά αφενός μεν τις εκτελεσθείσες εργασίες και αφετέρου το 

εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης 

που θα συναφθεί στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης.  

 Ο πηγαίος κώδικας (sourcecode)αλλά και κάθε άλλος κώδικας που θα 

αναπτυχθεί για το παρόν έργο, εκτός από έτοιμο λογισμικό που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στο έργο και καλύπτεται από το νόμο περί πνευματικών 

δικαιωμάτων, θα ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που θα φέρει 

και τα πνευματικά δικαιώματά του. Επίσης το σύστημα που θα παραδοθεί, θα 

αφορά απεριόριστο αριθμό χρηστών, από άποψη δικαιωμάτων χρήσης. 
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ΑΡΘΡΟ  10 

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την παράγραφο 

περί ποινικών ρητρών 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 

από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με 

την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 

σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 

ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 

παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 

άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη 

συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. Γενικά, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να 

κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις 
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ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε 

αποζημίωση. 

Αν οι υπηρεσίες που έπρεπε να παρασχεθούν πριν από τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, παρασχεθούν 

από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της 

παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 

προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 

παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 

παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

δ) επιπρόσθετες ρήτρες για τη μη διαθεσιμότητα του Πληροφοριακού Συστήματος σύμφωνα με τα κεφ. Δ και 

Ε του Παραρτήματος ΙΙ (Τεχνικές Προδιαγραφές). 

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

Σε κάθε περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο αν παραβιαστούν οι ειδικοί 

όροι  της παρ. 6.6 της Διακήρυξης, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, στο μέτρο 

που συντρέχουν οι εκεί περιγραφόμενες περιστάσεις. 

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

έκπτωτο. 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

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

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.3. (Παραλαβή του αντικείμενου της 

σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων  – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 

ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της 

παραγράφου 11 του άρθρου 221 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει του ν. 4412/2016 οργάνου. 
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Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

O Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής, ή οποιοδήποτε δικαίωμα 

ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο. 

Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο Ανάδοχος να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις πληρωμές, που απορρέουν από τη 

Σύμβαση, σε Τράπεζα της επιλογής του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου, θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων βαρύνει τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε., ΣΑΕ 019, κωδικός έργου 

2018ΣΕ01900005, βάσει της με αρ. πρωτ. 138233/28.12.2020 απόφασης (ΑΔΑ: 

Ω0ΜΨ46ΜΤΛΡ-Π4Π, ΑΔΑΜ:21REQ00798014120 21-01-05). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο 

υποέργο Νο 2 της εν λόγω πράξης. Η πληρωμή θα καταβληθεί σε δύο (2) δόσεις, με έκδοση 

χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου, ως εξής : 

 1η δόση: Καταβολή ποσοστού εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συμβατικού 

τιμήματος με την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή της Φάσης 2 του έργου. 

 2η δόση: Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος ήτοι ποσοστό τριάντα τοις εκατό 

(30%) μετά την ολοκλήρωση της Φάσης 3 και την οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του συνόλου 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 , καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ειδικότερα, τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:  
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α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κατόπιν βεβαίωσης καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης από την αρμόδια υπηρεσία (Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής 

Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΝΕΠ). 

β) Αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην 

οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται 

βιβλιάριο. 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 

την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον 

προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

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

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση της 

παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

Οι κρατήσεις αναλυτικά είναι: 

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 (άρθρο 4 του ν.4013/2011) 

β) 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 (παρ. 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016). 

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

και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Σε κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού (παρ.2 του άρθρου 64 του ν. 

4172/2013). 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
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Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΓΛΩΣΣΑ 

Η Ελληνική ορίζεται ως η γλώσσα της Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

2. Το κείμενο της παρούσας κατισχύει της κατατιθέμενης προσφοράς του Αναδόχου εκτός κατάδηλων 

σφαλμάτων ή παραδρομών. 

3. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση ή εάν ανακύψουν αντικρουόμενοι – αντιφατικοί 

όροι της, λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά σειρά, η παρούσα, ο ν.4412/2016, η διακήρυξη του προηγηθέντος 

διαγωνισμού, εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

4. Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε παρουσία και των δύο 

συμβαλλομένων μερών, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία όμοια πρωτότυπα. Από τα 

παραπάνω τρία πρωτότυπα, το μεν ένα θα κατατεθεί στο αρμόδιο Τμήμα της αναθέτουσας αρχής, το δε 

άλλο στην υπηρεσία που εκτελεί την σύμβαση και το τρίτο θα πάρει ο Ανάδοχος. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ                                                                               ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

96 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




		2021-04-12T11:44:57+0300




