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ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΜΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ &ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΛΙΚΩΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΟΜΗΘΕΙΩΝ.

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Email

:  Νίκης 5-7 Σύνταγμα
: 10180
: Κ.Λάγαρης 
: 210 3893249
: 210 3842875
:klagaris@eprocurement.gov.gr

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

       
         Αθήνα,       28/12/2018

         Αριθ. Πρωτ. : : 141038 - 28/12/2018

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: α) ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΑΕ ΚΑΙ β) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – 

ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ» και εν συντομία  «Συντήρηση ΟΠΣ ΠΑ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:

α) Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

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

γ) Του ν.2198/1994 το άρθρο 24 (Α΄43) «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος και άλλες διατάξεις»,

δ) Του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15,

ε) Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

στ) Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 

άλλες διατάξεις»,

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

η) Του ν. 4155/2013 (Α΄120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» 

όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4β του άρθρου 9 του ν. 4205/2013 ( Α΄242) «Ηλεκτρονική επιτήρηση 

υπόδικων και άλλες διατάξεις» και ισχύει ,

θ) Του ν. 4152/2013  παρ. Ζ (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

ι) Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

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

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

ια) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

ιβ) Του π.δ. 63/05 ( Α΄98)  «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»,

ιγ) Του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία», 

ιδ) Του π.δ 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

ιε) Του π.δ. 123/2016(Α΄208) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων ……και Δικτύων»,

ιστ )Του π.δ 38/2017 (Α΄63 ) «Κανονισμός λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,

ιζ) Του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

ιη) Του π.δ. 22/2018(ΦΕΚ Α’37/28.2.18 «Διορισμός Υπουργών , Αναπληρωτή Υπουργού & Υφυπουργών».

Ιθ) Τoυ π.δ.. 88/2018 (Α΄160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. 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)

3. 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 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

4. Τη με αριθ. πρωτ. 1191/17-3-2017(Β΄969) ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης , Διαφάνειας & Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί «καθορισμού του  χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π .), καθώς και λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 , του άρθρου 350 του Ν. 

4412/2016»,

5. Τη με αρ. πρωτ. 55565/28-05-2015 (Β’ 992) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 

&  Τουρισμού  «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού στον Γενικό 

 Γραμματέα…καθώς  και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών   
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Τμημάτων».

6. Τη με αρ. πρωτ. 2/45897/0026/14-06-2017 (ΑΔΑ:65ΟΦΗ-36Κ) εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών 

«Παροχή οδηγιών επί διατάξεων του ν.4270/2014» 

7. Το με αρ. πρωτ. 67739/22.06.2018 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δ/νση 

Διαχείρισης Έργων ΤΠΕ και Εφαρμογών του  Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

8. 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.) 

9. Τα με αρ. πρωτ. 85232/07-08-2018 ,90067/29-08-2018 & 96718/17-09-2018 έγγραφα της Γεν. Δ/νσης 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δ/νση Διαχείρισης Έργων ΤΠΕ και Εφαρμογών του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης.

10.Το με αρ. πρωτ. 109978/18-10-2018 αίτημα έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (Δέσμευση 

Πίστωσης) Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης . 

11.Το με αρ. πρωτ. 109979/18-10-2018 αίτημα έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (Δέσμευση  

Πίστωσης) Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης .

12.Το με αρ. πρωτ. 109976/18-10-2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  19-10-2018) αίτημα προέγκρισης (πολυετούς 

υποχρέωσης ) του υποσυστήματος ΟΠΣ ΠΑ  Βιομηχανίας» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

για το έτος 2019)».

13.Το με αρ. πρωτ. 109977/18-10-2018( ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 19-10-2018) αίτημα προέγκρισης (πολυετούς 

υποχρέωσης ) του υποσυστήματος ΟΠΣ ΠΑ Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (για το 

έτος 2019)».

14.Τη με αριθμ. πρωτ. 112964/25-10-2018 (ΑΔΑ:6ΠΤΙ465ΧΙ8-Π4Ω, ΑΔΑΜ:18REQ003897106), απόφαση 

έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 10.000,00€ στον ΚΑΕ 0873 του Φ.35/140 που καταχωρήθηκε με 

α/α 90622 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας (για την 

συντήρηση υποσυστήματος ΟΠΣ ΠΑ) του κτιρίου Πλ. Κάνιγγος του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης .

15.Τη με αριθμ. πρωτ. 112970/25-10-2018 (ΑΔΑ:6Τ1Γ465ΧΙ8-9ΛΝ, ΑΔΑΜ:18REQ003896959), απόφαση 

έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 10.000,00€ στον ΚΑΕ 0873 του Φ.35/110 που καταχωρήθηκε με 

α/α 90623 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας (για την 

συντήρηση υποσυστήματος ΟΠΣ ΠΑ) του κτιρίου Πλ. Κάνιγγος του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης .

16.Τη με αριθμ. πρωτ. 119005/08-11-2018 (ΑΔΑ:ΩΞΑΥ465ΧΙ8-667, ΑΔΑΜ:18REQ004005767), απόφαση 

προέγκρισης δέσμευσης πίστωσης συνολικά ποσού ευρώ 15.000,00 στον προϋπολογισμό έτους 2019 

στον ΚΑΕ 2420989001 του Εδικού Φορέα 1035.205.00.000.00.

17.Τη με αριθμ. πρωτ. 119009/08-11-2018 (ΑΔΑ:ΩΦ7Ο465ΧΙ8-ΕΕΗ, ΑΔΑΜ:18REQ004005618),απόφαση 

προέγκρισης δέσμευσης πίστωσης συνολικά ποσού ευρώ 15.000,00 στον προϋπολογισμό έτους 2019 
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στον ΚΑΕ 2420989001 του Εδικού Φορέα 1035.204.00.000.00.

18.Το με αρ. πρωτ. 136812/18-12-2018 (ΑΔΑΜ:18RQ004216271) αίτημα συμπληρωματικής προέγκρισης 

(πολυετούς υποχρέωσης )  του υποσυστήματος ΟΠΣ ΠΑ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ & Ανωνύμων Εταιρειών »του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  για το έτος 2019».

19.Το με αρ. πρωτ. 136814/18-12-2018 (ΑΔΑΜ:18RQ004216176) αίτημα συμπληρωματικής προέγκρισης 

(πολυετούς υποχρέωσης) του υποσυστήματος ΟΠΣ ΠΑ Βιομηχανίας» του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης για το έτος 2019».

20.Το με αρ. πρωτ. 138317/20-12-2018  αίτημα για ανάκληση συνολικού ποσού των αποφάσεων με α/α 

90622,90623  και για δέσμευση ποσού 10,00ευρω στο ΚΑΕ 0873 του φορέα 35/140 και 35/110 

αντίστοιχα του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018. 

21.Τη με αριθμ. πρωτ. 139006/20-12-2018 (ΑΔΑ:6ΝΒ5465ΧΙ8-Ρ1Λ, ΑΔΑΜ:18REQ004248534), απόφαση  

Συμπληρωματικής  δέσμευσης πίστωσης συνολικά ποσού ευρώ 10.000,00  στον προϋπολογισμό έτους 

2019 στον ΚΑΕ 2420989001 του Εδικού Φορέα 1035.204.00.000.00.

22.Τη με αριθμ. πρωτ. 139009/20-12-2018 (ΑΔΑ:6Ν62465ΧΙ8-ΥΚΘ, ΑΔΑΜ:18REQ004245954), απόφαση  

Συμπληρωματικής  δέσμευσης πίστωσης συνολικά ποσού ευρώ 10.000,00  στον προϋπολογισμό έτους 

2019 στον ΚΑΕ 2420989001 του Εδικού Φορέα 1035.205.00.000.00.

23.Τη με αριθμ. πρωτ. 139043/20-12-2018 (ΑΔΑ:ΩΝΔΑ465ΧΙ8-68Ω), απόφαση έγκρισης δέσμευσης 

πίστωσης ύψους 10,00€ στον ΚΑΕ 0873 του Φ.35/110 που καταχωρήθηκε με α/α 108794 στο βιβλίο 

εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας (για την συντήρηση 

υποσυστήματος ΟΠΣ ΠΑ) του κτιρίου Πλ. Κάνιγγος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης .

24.Τη με αριθμ. πρωτ. 139044/20-12-2018 (ΑΔΑ:  957Ε465ΧΙ8-ΝΣΜ), απόφαση έγκρισης δέσμευσης 

πίστωσης ύψους 10,00€ στον ΚΑΕ 0873 του Φ.35/140 που καταχωρήθηκε με α/α 108793 στο βιβλίο 

εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας (για την συντήρηση 

υποσυστήματος ΟΠΣ ΠΑ) του κτιρίου Πλ. Κάνιγγος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης .

25.Τη με αριθμ. πρωτ. 139047/20-12-2018 (ΑΔΑ:ΨΖΙ4465ΧΙ8-Ρ1Χ), απόφαση ανάκληση  δέσμευσης 

πίστωσης ύψους -10.000,00€ στον ΚΑΕ 0873 του Φ.35/140  Οικονομικού έτους 2018 για :Ανάκληση της 

α/α 90622  που καταχωρήθηκε με α/α 16828 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της 

αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας (για την συντήρηση υποσυστήματος ΟΠΣ ΠΑ) του κτιρίου Πλ. 

Κάνιγγος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

26. Τη με αριθμ. πρωτ. 139048/20-12-2018 (ΑΔΑ:9Θ9Ο465ΧΙ8-ΔΜ5), απόφαση ανάκληση  δέσμευσης 

πίστωσης ύψους -10.000,00€ στον ΚΑΕ 0873 του Φ.35/110  Οικονομικού έτους 2018 για :Ανάκληση της 

α/α 90623  που καταχωρήθηκε με α/α 16827 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της 

αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας (για την συντήρηση υποσυστήματος ΟΠΣ ΠΑ) του κτιρίου Πλ. 

Κάνιγγος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

27.Το γεγονός ότι η συντήρηση των εφαρμογών ΟΠΣ ΠΑ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ κρίνεται 
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απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για υλοποίηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: α) ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΑΕ ΚΑΙ β) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ» και εν 

συντομία  «Συντήρηση ΟΠΣ ΠΑ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ», όπως αναλυτικά περιγράφεται στους 

όρους της συνημμένης Διακήρυξης και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αυτής που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας απόφασης.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται έως του συνολικού ποσού των σαράντα χιλιάδων ευρώ 

(40.000,00€), άνευ ΦΠΑ 24% και σαράντα εννέα χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (49.600,00€) με Φ.Π.Α 24%

 κα αναλύεται ως εξής:

Α) Για το ΟΠΣ ΠΑ  Εμπορίου -Α.Ε ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€ )άνευ ΦΠΑ 24% και είκοσι 

τεσσάρων χιλιάδων  και οκτακοσίων ευρώ (24.800) με ΦΠΑ 24% και 

Β) Για το ΟΠΣ ΠΑ Βιομηχανίας –Ορυκτού Πλούτου ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€ )άνευ ΦΠΑ 24%   

και  είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ (24.800) με ΦΠΑ 24%.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του έτους 2018, KAE 0873, βάσει των με 

αρ. πρωτ. 139044/20-12-2018 (ΑΔΑ:957Ε465ΧΙ8-ΝΣΜ), και αρ. πρωτ. 139043/20-12-2018 

(ΑΔΑ:ΩΝΔΑ465ΧΙ8-68Ω ) αποφάσεων. Για το έτος 2019 θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 242098001, βάσει  

των με αρ. πρωτ. 119009/08-11-2018 (ΑΔΑ:ΩΦ7Ο465ΧΙ8-ΕΕΗ, ΑΔΑΜ:18REQ004005618), 119005/08-11-

2018 (ΑΔΑ:ΩΞΑΥ465ΧΙ8-667, ΑΔΑΜ:18REQ004005767), 139006/20-12-2018 (ΑΔΑ 6ΝΒ546ΧΙ8-Ρ1Λ, ΑΔΑΜ 

18REQ004248534), 139009/20-12-2018 (ΑΔΑ 6Ν62465ΧΙ8-ΥΚΘ, ΑΔΑΜ 18REQ004245954) αποφάσεων. 

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

μέχρι και στις 11/01/2019 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μμ, στο Γενικό Πρωτόκολλο (2ος όροφος, 

γραφείο 219 ) επί της οδού Νίκης 5-7, Αθήνα.

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

επιστρέφονται.

Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης 

www.mindev.gov.gr , στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα https://diavgeia.gov.gr.

https://diavgeia.gov.gr/
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Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15/01/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00  π.μ. στην αίθουσα 305A 3ος 

όροφος, Νίκης 5-7, Αθήνα, ενώπιον του τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου για τη διενέργεια διαδικασιών 

του συνοπτικού διαγωνισμού για τη  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: 

α) ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΑΕ ΚΑΙ β) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ» και εν συντομία  «Συντήρηση ΟΠΣ 

ΠΑ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ».

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΗΛΩΣΗΣ(ΤΕΥΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

    

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η.ΞΑΝΘΑΚΟΣ 

Εσωτερική Διανομή:
 Γραφείο κ. Υπουργού
 Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
 Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα  Υπουργείου 
 Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Εμπορίου – Προστασίας Καταναλωτή
 Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας 
 Μέλη του τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου για τη διενέργεια διαδικασιών συνοπτικών 

διαγωνισμών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών οι 
οποίες συνάπτονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών των οργανικών μονάδων του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής 

Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών 
Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης

    
 

Κ.Α.Α. 
ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ



ΑΔΑ: ΩΡ10465ΧΙ8-ΖΞ1



Σελίδα 7 από 49

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: α) 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΑΕ ΚΑΙ β) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ  

(ΟΠΣ ΠΑ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ)
C PV : 72253200-5

Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  
τιμής.

Προϋπολογισμός: Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη  ανέρχεται στο ύψος των 
40.000€

(άνευ Φ.Π.Α)

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής Προσφορών:

11 /01/2019 , ημέρα Παρασκευή   και ώρα   14.00 μμ
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1.  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Γενικά Στοιχεία Διαγωνισμού 

Επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΜΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ &ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΛΙΚΩΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

Τίτλος Έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: 
α) ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΑΕ και
β) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ (ΟΠΣ ΠΑ  
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ) 

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
βάσει  τιμής.

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη ως εξής :
α) ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΑΕ ΚΑΙ
 β) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ  
(ΟΠΣ ΠΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ)»

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται έως του 

συνολικού ποσού των σαράντα χιλιάδων ευρώ 

(40.000,00€), άνευ ΦΠΑ 24% και σαράντα εννέα 

χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (49.600,00€) με Φ.Π.Α 24%

 κα αναλύεται ως εξής:

Α) Για το ΟΠΣ ΠΑ Εμπορίου -Α.Ε ποσού είκοσι χιλιάδων 

ευρώ (20.000€ )άνευ ΦΠΑ 24% και είκοσι τεσσάρων 

χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ (24.800) με ΦΠΑ 24% και 

Β) Για το ΟΠΣ ΠΑ Βιομηχανίας –Ορυκτού Πλούτου ποσού 

είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€ )άνευ ΦΠΑ 24% και είκοσι 

τεσσάρων χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ (24.800) με ΦΠΑ 

24%.

Χρονική Διάρκεια του Έργου: Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) 
συνολικά μήνες από την επομένη της υπογραφής της 
σύμβασης.

Χρηματοδότηση: Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού 
προϋπολογισμού έτους  2018 και 2019

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής 
προσφορών:

11/01/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00μμ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Νίκης  5-7 Σύνταγμα , Τ.Κ. 101 80

Ημερομηνία & Ώρα
Αποσφράγισης Προσφορών:

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15/01/2019, ημέρα         

Τρίτη και ώρα 11.00  π.μ. στην αίθουσα 305A 3ος όροφος, 

Νίκης 5-7, Αθήνα, ενώπιον του τριμελούς γνωμοδοτικού 
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οργάνου για τη διενέργεια διαδικασιών του συνοπτικού 

διαγωνισμού του έργου ΟΠΣ ΠΑ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. 

Κωδικός CPV: 72253200-5, Υπηρεσίες Ανάπτυξης Διαδικτύου
Στοιχεία Επικοινωνίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΜΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ &ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΛΙΚΩΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

Ταχυδρομική διεύθυνση Νίκης  5-7 Σύνταγμα , Τ.Κ. 101 80
Αρμόδιος για πληροφορίες

email

Κ. Λάγαρης 
 
klagaris@eprocurement.gov.gr

Τηλ. 210-3893249 
Φαξ 210-3838816

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του 
Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της 
παρούσας. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης 

(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, ανέρχεται έως 

του συνολικού ποσού των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€), άνευ ΦΠΑ 24% και σαράντα εννέα 

χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (49.600,00€) με Φ.Π.Α 24%

και αναλύεται ως εξής:

Α) Για το ΟΠΣ ΠΑ  Εμπορίου -Α.Ε ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€ )άνευ ΦΠΑ 24% και είκοσι 

τεσσάρων χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ (24.800) με ΦΠΑ 24% και 

Β) Για το ΟΠΣ ΠΑ Βιομηχανίας –Ορυκτού Πλούτου ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€ )άνευ 

ΦΠΑ 24% και είκοσι τεσσάρων χιλιάδων  και οκτακοσίων ευρώ (24.800) με ΦΠΑ 24%.

Η ως άνω  δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του  τακτικού προϋπολογισμού του έτους 2018 , KAE 

0873, βάσει των με αρ. πρωτ. 139044/20-12-2018 (ΑΔΑ:957Ε465ΧΙ8-ΝΣΜ),και αρ. πρωτ. 

139043/20-12-2018 (ΑΔΑ:ΩΝΔΑ465ΧΙ8-68Ω ) αποφάσεων. Για το έτος 2019 θα βαρύνει τις 

πιστώσεις του ΚΑΕ 242098001, βάσει  των με αρ. πρωτ. 119009/08-11-2018 (ΑΔΑ:ΩΦ7Ο465ΧΙ8-

ΕΕΗ, ΑΔΑΜ:18REQ004005618), 119005/08-11-2018 (ΑΔΑ:ΩΞΑΥ465ΧΙ8-667, 
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ΑΔΑΜ:18REQ004005767), 139006/20-12-2018 (ΑΔΑ 6ΝΒ546ΧΙ8-Ρ1Λ, ΑΔΑΜ 18REQ004248534), 

139009/20-12-2018 (ΑΔΑ 6Ν62465ΧΙ8-ΥΚΘ, ΑΔΑΜ 18REQ004245954) αποφάσεων. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

1.3.1 Αντικείμενο της σύμβασης 

Το αντικείμενο του διαγωνισμού συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: α) ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΑΕ ΚΑΙ β) 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ» και εν συντομία «Συντήρηση ΟΠΣ ΠΑ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ», 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:  CPV 72253200-5. 

1.3.2. Κριτήριο ανάθεσης 

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής και όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (I) που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

1.3.3 Διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές 

προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI)

1.4 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.3861/2010 και στον 

δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης: www.ggb.gr. & www.gge.gr.

1.5 Οριζόντια ρήτρα 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους 

που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

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

απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 

http://www.ggb.gr/
http://www.ggb.gr/
http://www.ggb.gr/
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.eaadhsy.gr/
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σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου 

συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, 

εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.

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 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ)

2.1.2 Παροχή διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στα e-mail: 

klagaris@eprocurement.gov.gr , το αργότερο 8 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών και απαντώνται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου  το αργότερο 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, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.2 Δικαίωμα,  Προϋποθέσεις  Συμμετοχής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

mailto:maroulis@eprocurement.gov.gr
mailto:maroulis@eprocurement.gov.gr
mailto:maroulis@eprocurement.gov.gr
mailto:maroulis@eprocurement.gov.gr
mailto:maroulis@eprocurement.gov.gr
mailto:maroulis@eprocurement.gov.gr
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1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων.

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 ολόκληρο.  

 

2.2.2 Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και 

αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ).

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

είναι οι εξής:

1. Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα  τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για 

έναν από τους λόγους  που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, 

όπως  αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες). 

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

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό.

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

και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (I.K.E.), η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

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

αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. Να μην έχει αθετήσει ο προσφέρων οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της 
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επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 

73 του ν.4412/2016, όπως  αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που 

σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).  

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

του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

Να μην έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 

πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς :

 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 απότρεις 

(3) διενεργηθέντες ελέγχους,

ή

 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 ανωτέρω κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ

3.  Να μην τελεί ο προσφέρων οικονομικός φορέας 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 όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα)

4.  Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται 

στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. α και θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως 

αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα)
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5.  Να μην έχει  επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, με την κοινή υπουργική απόφαση του 

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού. 

Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 

πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις 

των παρ.1,2 & 4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.

Ο προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016  μπορεί να 

προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 

αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 

(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 

περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 

φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, 

σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

 

2.2.3 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 ).

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής: 
- Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη 

(ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V) συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα.

- Το μέρος V συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την 

υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/-ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση 

γνησίου της υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι : 

• Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να 

υποβάλει ένα ΤΕΥΔ. 

• 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 2.2.3.1 της παρούσας για το 

σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

• Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί 

τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης.

Ενώσεις οικονομικών φορέων 

α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης 

νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α. 

[Τρόπος συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους 

ερωτήματα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα 

– μέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 

με τα μέρη II έως ΙV. 

γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 

της ευθύνονται έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση ανάθεσης 
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της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

 Υπεργολαβία   

α) Η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα 

(ποσοστό) της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 

τρίτους υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ, καθώς 

και β) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που 

ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ του 

ΤΕΥΔ για καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. 

Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού, τότε η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/ τους  

αντικαταστήσει. 

2.3 Κριτήριο Ανάθεσης και Διαδικασία Αξιολόγησης  

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, βάσει  τιμής. 

Ο οικονομικός φορέας συμπληρώνει την Ενότητα α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια 

επιλογής  του Μέρους IV του ΤΕΥΔ.

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς, η  Επιτροπή  Αξιολόγησης θα 

ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:

• Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν 

ικανοποιούν τους όρους της Προκήρυξης και θα καταχωρίσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν 

προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους λόγους 

απόρριψης.

• Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού:

α) είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή/και

β) παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

προκήρυξης.
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2.4 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των 

όρων της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.

   

2.4.1.Γλώσσα

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

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. 

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και μονογραμμένες κατά φύλλο από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα δε θα πρέπει να φέρουν παράτυπες διορθώσεις, 

σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, 

αυτή θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και υπογραμμένη από τον προσφέροντα η δε αρμόδια 

επιτροπή κατά τον έλεγχο της αποσφράγισης θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και 

γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς.

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

μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα [πχ αγγλική], χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 

στην ελληνική.

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 θα 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 Παρασκευή 11/01/2019 και ώρα 

14:00 π.μ. στην διεύθυνση: Γενικό Πρωτόκολλο (2ος  όροφος ,Γραφείο 219) επί της οδού Νίκης 5-7, 
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Αθήνα, Τ.Κ 101 80 Αθήνα  Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, το Υπουργείο Οικονομίας 

& Ανάπτυξης 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 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, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως 

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

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής  Αξιολόγησης αποτελεσμάτων συνοπτικών διαγωνισμών
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, fax, e-mail)] 
Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΠΣ ΠΑ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ »     

Αριθμός Προκήρυξης :                 /          

Αναθέτουσα Αρχή: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

                                                 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
                              ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ &ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.
(Δ/νση : Νίκης  5-7 Σύνταγμα , Τ.Κ. 101 80 Αθήνα) 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  11-01 -2019  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. 
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 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. 

2.4.3 Περιεχόμενα (υπό) Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 
 
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» περιέχει:

1) Το ΤΕΥΔ  συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 2.2.3 

της παρούσας. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ)

2) Τη 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 στον πίνακα των τεχνικών προδιαγραφών  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

  

2.4.4 Περιεχόμενα (υπό) 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, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση 

στον τόπο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

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

αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:

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

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του 

άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και 

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  
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Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η 

οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

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

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

προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

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

προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί 

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

Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές 

τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

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 (15/01/2019).  

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα (μετά τις 11-01-2019 και ώρα 14.00 π.μ.) 

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 (υπό) 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 
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ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 

προσφορών. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 

σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την 

απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των 

τεχνικών προσφορών που είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης. 

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

προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 

προσφορών, αποσφραγίζονται στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, ή αν αυτό δεν είναι 

δυνατόν, στην αμέσως 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. 

Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την 

ίδια ακριβώς συνολική τιμή, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η 

κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων 

Διαγωνισμών και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιμή 

και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό. 

Τα πρακτικά με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με 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 Λόγοι απόρριψης προσφορών

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

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

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

στη παρούσα διακήρυξη.

β) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγραφα της παρούσας διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης.
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γ) 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 το 

άρθρ. 102 Ν. 4412/2106.

δ) 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  το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.

ε)  η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής. 

3.3 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (Αποδεικτικά 
μέσα)

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

προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για 

να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα των δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στο  ΤΕΥΔ.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 

παραδίδεται στο αρμόδιο Τριμελές Γνωμοδοτικό Όργανο.

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

υπoβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

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

ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, 

εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για πέντε (5) επιπλέον 

ημέρες. 

  Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο 

προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που 

προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ τότε εφαρμόζονται, κατά 

περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016. 

  Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Αναθέτουσα 

Αρχή για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα 
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αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την εν 

λόγω απόφαση κατακύρωσης (άρθρο 105 του Ν. 4412/2016). 

3.3.1 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο 

προσωρινός ανάδοχος στην προθεσμία του άρθ. 3.3 της παρούσας είναι τα εξής: 

Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται 

με ποινικές καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 

εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται 

για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥΔ. 

Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) : 

Ι)  για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό 

δημόσιο. 

ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται 

από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν 

εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την 

κύρια και την επικουρική ασφάλιση). 

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό 

ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της. Σε περίπτωση 

υπεργολαβίας  υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο. 

ΙΙΙ) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, 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

Γ) Για την περίπτωση 4 του άρθρου 2.2.2 της παρούσας, ήτοι για τη μη αθέτηση των 

ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στις παρ 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 

4412/2016, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν 

συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

Δ) Για την περίπτωση  5 του άρθρου 2.2.2 της παρούσας, ήτοι μη επιβολή ποινής 

αποκλεισμού, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 

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

4412/2016.
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 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν. 

3.4 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

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

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά της απόφασης 

αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16. 

Στη συνέχεια, η 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 το άρθρο 6 της παρούσας.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει μόνο της τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με 

την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16. 

4. Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της 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 
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παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από 

το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

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. 

6 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

6.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης & Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

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

καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε 5% του 

συμβατικού τιμήματος του έργου, χωρίς ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά ένα (1) 

μήνα από το συνολικό συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου.

    Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

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 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), όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύμβασης.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 7 της παρούσας , η οποία 

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

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

του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

    β) Για την τεχνική υποστήριξη του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να   
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καταθέσει Εγγύηση Καλής Λειτουργίας, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε 2,5% του 

συμβατικού τιμήματος του έργου, χωρίς ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από το 

συμβατικό χρόνο τεχνικής υποστήριξης κατά έξι (6)  μήνες. 

    Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά το πέρας του ενός έτους από την 

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

δύο συμβαλλόμενους.

6.2  Έκδοση εγγυητικών επιστολών 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 

Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.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. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

 

 7. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, 

σε ποσοστό 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης. 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 του αρμοδίου οργάνου.

8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

8.1 Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή θα καταβάλλεται σε 4 ισόποσες δόσεις στο τέλος κάθε τριμήνου, κατόπιν βεβαίωσης 

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

& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΟΙΑΝ).

Η πληρωμή θα γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου μετά από 

κάθε τμηματική παράδοση.  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
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α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

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 του υλικού 

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

Οι κρατήσεις αναλυτικά είναι:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

 

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 (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

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

και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

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

φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

8.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 

που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο  άρθρο 203 ν. 4412/2016 .

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση επιβάλλεται, με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 

το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων η παρακάτω κύρωση:

α)  Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Επιπλέον, 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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8.3 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 8.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 9.2. 

(Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης), 9.3 (Απόρριψη παραδοτέου – 

αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 

ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 

αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή.

9. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

9.1 Παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης

9.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου που συγκροτείται, σύμφωνα με την 

παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, η οποία και θα εισηγείται στο 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση 

όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη 

των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 

αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους 

όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

9.2 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της Σύμβασης

 Ως τα αναφερόμενα στο Παράρτημα I (Τεχνικές Προδιαγραφές) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 

άρθρα 217 και 218 του Ν. 4412/2016.

9.3  Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή / και 

παραδοτέων εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 220 του Ν. 4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Συντήρηση Εφαρμογών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων (ΟΠΣ ΠΑ) στις Λειτουργικές Περιοχές :
α) Εμπορίου-ΑΕ και β) Βιομηχανίας –Ορυκτού πλούτου.

1. Ιστορικό - Υφιστάμενη κατάσταση
To ΟΠΣ ΠΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων), τέως ΟΠΣ 
ΝΑ (ΟΠΣ Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων), αναπτύχθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου 
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ως κύριος του έργου), για λογαριασμό των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (ως φορείς λειτουργίας), με φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της 
Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ) στη βάση υπογραφείσας Προγραμματικής Συμφωνίας, με σκοπό τον 
εκσυγχρονισμό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) στο σύνολό τους για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση του πολίτη. Μετά την κατάργηση των Νομαρχιών, η λειτουργία του περιήλθε στην 
αρμοδιότητα των Περιφερειών και Δήμων της Χώρας, από όπου καταχωρείται η πρωτογενής 
πληροφορία.
Το ΟΠΣ ΠΑ αποτελείται από τα ακόλουθα 6 ανεξάρτητα συστήματα:
 Ηλεκτρονική Πολεοδομία
 Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια
 Μεταφορές και Επικοινωνίες
 Εμπόριο και Ανώνυμες Εταιρίες
 Βιομηχανία και Ορυκτός Πλούτος
 Αγροτική Ανάπτυξη
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΥΠΟΙΑΝ) αξιοποιεί τις πληροφορίες που καταχωρούνται 
στο σύστημα Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου και στο σύστημα Εμπορίου και Ανωνύμων 
Εταιριών και για το λόγο αυτό οι καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες έχουν πρόσβαση στο back office 
των δύο συστημάτων. Βάσει δε του από 28/02/2017 Συμφώνου Μεταφοράς Κυριότητας από το 
Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης τα δύο προαναφερθέντα 
συστήματα περιήλθαν στην κυριότητα του ΥΠΟΙΑΝ.
Κατόπιν τούτου και σε συνέχεια σχετικής πρότασης εγκριθείσας με την με α.π. 791/Σχ.220/ 20-7-
2017 Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής και όπως προβλέπεται στις με 
αρ.πρωτ. 790/Σχ.219/20-7-2017 Οδηγίες υλοποίησης έργου της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής 
Πολιτικής, έχει υλοποιηθεί ήδη η μεταφορά των δύο συστημάτων στο Κυβερνητικό Νέφος 
(Government Cloud ή G-Cloud) στην ΚτΠ ΑΕ, όπου βρίσκονται σήμερα και λειτουργούν.
2. Αντικείμενο του Έργου 
Στην παρούσα φάση το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης 
(ΟΠΣ ΠΑ) και ειδικότερα τα συστήματα: α) στη Λειτουργική Περιοχή Εμπορίου και Ανωνύμων 
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Εταιρειών (ΟΠΣ ΠΑ Εμπόριο-ΑΕ) και β) στη Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου 
(ΟΠΣ ΠΑ Βιομηχανία-ΟΠ), ενδιαφέροντος και κυριότητας πλέον του ΥΠΟΙΑΝ, λειτουργούν στο 
περιβάλλον του G-Cloud με χρήστες τις ΝΑ της χώρας. Δεδομένου όμως ότι, έχει προ πολλού λήξει 
η σύμβαση συντήρησης που κάλυπτε τα συστήματα του ΟΠΣΠΑ στο σύνολό τους, τα 
προαναφερθέντα συστήματα απαιτούν υπηρεσίες συντήρησης εφαρμογών, ως εξής:
1. Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs) των δύο 
συστημάτων,
2. Υπηρεσία άμεσης βοήθειας (helpdesk), μέσω της πλατφόρμας e-ticketing της ΚτΠ ΑΕ, για το 
σύνολο των χρηστών,
3. Υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης και βοήθειας, αν αυτό απαιτηθεί, έως πέντε (5) 
ανθρωποημέρες,
4. Υποστήριξη στο λογισμικό συστήματος (Oracle RDBMS, Oracle Application Server) χωρίς να 
περιλαμβάνεται η παροχή νέων εκδόσεων του λογισμικού,
5. Η εγγύηση της σύνδεσης των υποσυστημάτων με το υποσύστημα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.

1 Σύστημα Βιομηχανίας – Ορυκτού Πλούτου
1.1 Υποσύστημα Σχεδίασης και παραγωγής εγγράφων κ αναφορών
1.2 Υποσύστημα Αδειοδοτήσεων, Υποσύστημα ηλεκτρονικοποίησης διαδικασιών αδειοδότησης 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων
1.3 Υποσύστημα Μητρώου Ναυπηγοεπισκεαυστικών Επιχειρήσεων
1.4 Υποσύστημα Διαχείρισης επαγγελματικών αδειών:
1) Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών 
2) Ενιαίο Μητρώο Προσώπων που ασκούν Τεχνικές Δραστηριότητες & Διαχείρισης Επαγγελματικών 
Αδειών
3) Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
1.5 Υποσύστημα Μητρώου Ανελκυστήρων : Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων
1.6 Υποσύστημα Υποστήριξης Διενέργειας Ελέγχων
1.7 Υποσύστημα Παρακολούθησης Επιβαλλόμενων Κυρώσεων
1.8 Υποσύστημα Διαχείρισης Δελτίων Βιομηχανικής Κίνησης
1.9 Υποσύστημα Προστασίας Περιβάλλοντος
2 Σύστημα Λειτουργικής Περιοχής Εμπορίου – Α.Ε.
2.1 Υποσυστήματα Λειτουργικών Περιοχών Ανωνύμων Εταιρειών
2.1.1 Υποσύστημα Σχεδίασης κ Παραγωγής Εγγράφων & Αναφορών
2.1.2 Υποσύστημα Αδειοδότησης Ανωνύμων Εταιριών
2.1.3 Υποσύστημα Υποστήριξης Διενέργειας Ελέγχων-Εκτιμητικών Επιτροπών
2.1.4 Υποσύστημα Παρακολούθησης Επιβαλλόμενων Κυρώσεων
2.2 Υποσυστήματα Λειτουργικών Περιοχών Εμπορίου
2.2.1 Υποσύστημα Αδειοδοτήσεων
2.2.2 Υποσύστημα Παρακολούθησης Διενέργειας Ελέγχων και Δειγματοληψιών
2.2.3 Υποσύστημα Παρακολούθησης Επιβαλλόμενων Κυρώσεων
2.2.4 Υποσύστημα Παρακολούθησης Λειτουργίας Επιτροπών Εμπορίου

Ο χρόνος απόκρισης θα είναι δύο (2) ώρες από την αναγγελία της βλάβης, εντός εργασίμων ωρών 
και εικοσιτέσσερις (24) ώρες εκτός εργασίμων ωρών.
Στο πλαίσιο του έργου ο Ανάδοχος θα προτείνει σχέδιο εκπαίδευσης-ενημέρωσης για την ορθή 
λειτουργία των υποσυστημάτων στην αρμόδια υπηρεσία και θα υλοποιήσει στη συνέχεια το 
εγκεκριμένο σχέδιο, σε στελέχη που θα οριστούν από αυτή. Τα αντικείμενα της εκπαίδευσης 
ενδέχεται να προσαρμοστούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, ανάλογα με τις ανάγκες, 
από κοινού με τον Ανάδοχο.
3. Χρόνος υλοποίησης του Έργου
Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) συνολικά μήνες από την επομένη της 
υπογραφής της σύμβασης.



ΑΔΑ: ΩΡ10465ΧΙ8-ΖΞ1



Σελίδα 32 από 49

4. Μέθοδος Υλοποίησης του έργου
Για την υλοποίηση του έργου, ο Ανάδοχος θα:

 Παρέχει τις υπηρεσίες του προς τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 
με την αρμόδια ως άνω Γενική Διεύθυνση, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 

 Διατυπώνει τυχόν προτάσεις για την βελτιστοποίηση των εκτελούμενων εργασιών. 
Εκπονήσει τα ζητούμενα σύμφωνα με τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές.

5. 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
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.

6. Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή θα καταβάλλεται σε 4 ισόποσες δόσεις στο τέλος κάθε τριμήνου, κατόπιν 
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της σύμβασης από την αρμόδια υπηρεσία (Γενική Διεύθυνση 
Ψηφιακής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓ ΥΠΟΙΑΝ).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: 
α) ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΑΕ ΚΑΙ β) 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΟΡΥΚΤΟΥ 
ΠΛΟΥΤΟΥ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α

Α)ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΑΕ

Β) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – 
ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ 

 Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή (-ες)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας 
σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100025890
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:  Νίκης 5-7  Σύνταγμα, Αθήνα, Τ.Κ. 10180
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κ.Λάγαρης 
- Τηλέφωνα: 2103893249
- Ηλ. ταχυδρομείο: klagaris@eprocurement.gov.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) :www.mnec.gr. 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV:72253200-5): «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΠΣ ΠΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ )»
 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. (CPV: 72253200-5 Υπηρεσίες Ανάπτυξης Διαδικτύου)

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΟΧΙ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

mailto:klagaris@eprocurement.gov.gr
mailto:klagaris@eprocurement.gov.gr
mailto:klagaris@eprocurement.gov.gr
mailto:klagaris@eprocurement.gov.gr
mailto:klagaris@eprocurement.gov.gr
mailto:klagaris@eprocurement.gov.gr
mailto:klagaris@eprocurement.gov.gr
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έρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιi :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

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

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 
ενότητα Γ του παρόντος μέρους και σε κάθε 
περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος V. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται 
η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 
κατάταξη στον επίσημο κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που 
λείπουν στο μέρος IV (ενότητα α) κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι
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προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 
τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi 
Στήριξη: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται στο μέρος IV.

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 
και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το μέρος ΙV για κάθε ένα 
από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας 

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

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

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που 
θα αναλάβουν: 
[…]
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Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής 
αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 
(ή κατηγορία υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·

2. δωροδοκίαix,x·

3. απάτηxi·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

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

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

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

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xix;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι 

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

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες
[……]

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiii

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα

Απάντηση:

[] Ναι [] ΌχιΟ οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxiv;

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

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

[.......................]

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

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

[…...........]

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

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

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

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

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

[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 
επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, 
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxi, εκτός 
εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxii.

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

Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές): [……]   

i Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
ii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 
μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 

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

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

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iii Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων ατόμων.
iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες 
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”.
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x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 
σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και 
εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά 
σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει 
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
απόφασης-πλαίσιο.
xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή 
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
και άλλες διατάξεις”.
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 
για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 
προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xv     Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 
του άρθρου 73 )
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 
xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 
λήφθηκαν. 
xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 
xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές 
διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 
xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvi Άρθρο 73 παρ. 5.
xxviiΕφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα 
το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxix Πρβλ άρθρο 48.
xxx  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxxiiΥπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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