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ΡΟΚΘΥΞΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΑΞΘ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
«ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΞΥΡΝΩΝ ΑΙΣΘΘΤΘΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΒΕΛΤΙΩΣΘ ΤΘΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΑΑ ΔΘΜΟΥ ΡΑΤΕΩΝ» 
 

Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΡΑΤΕΩΝ 

Ρροκθρφςςει, θλεκτρονικό ανοικτό διαγωνιςμό για τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ «Ανάπτυξθ δικτφου ζξυπνων αιςκθτιρων για τθν 
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ ΒΑΑ Διμου Ρατρζων» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Ρεριφερειακό Επιχειρθςιακό 
Ρρόγραμμα «Δυτικι Ελλάδα 2014 - 2020» με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 1352/27-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΣ97Λ6-ΩΞΔ) τθσ 
Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ  και ζχει λάβει κωδικό MIS 5034533, 
προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 150.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου του Ψ.Ρ.Α.).  

1. Ανακζτουςα Αρχι – Φορζασ Υλοποίθςθσ/Στοιχεία επικοινωνίασ: 

Ανακζτουςα αρχι: ΔΘΜΟΣ ΡΑΤΕΫΝ 

Οδόσ: Ραντανάςςθσ 28 

Ταχ.Κωδ.: 262 21 

Τθλ.: 2613610118, 114 

Telefax: 2613610233 

E-mail: pganos@patras.gr 

Ιςτοςελίδα: www.e-patras.gr 

2. Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα: Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ 
και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr. 

3. Κωδικόσ CPV: 1. 32441200-8 «Εξοπλιςμόσ τθλεμετρίασ και ελζγχου» 

2. 35125100-7 «Αιςκθτιρεσ» 

3. 38344000-8 «Συςκευζσ παρακολοφκθςθσ τθσ ρφπανςθσ» 
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4. 38341600-3 «Συςκευζσ παρακολοφκθςθσ τθσ ακτινοβολίασ» 

5. 90731400-4 «Υπθρεςίεσ παρακολοφκθςθσ ι μζτρθςθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ» 

6. 72230000-6 «Υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ εξατομικευμζνων λογιςμικϊν  

7. 72500000-0 «Υπθρεςίεσ πλθροφορικισ» 

4. Κωδικόσ NUTS κφριου τόπου παράδοςθσ τθσ υπθρεςίασ: GR232 
5. Ρεριγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ δθμιουργία κατανεμθμζνου δικτφου ζξυπνων 
αιςκθτιρων για τθν μζτρθςθ περιβαλλοντικϊν παραμζτρων ςτο Ιςτορικό Κζντρο τθσ Ράτρασ κακϊσ και θ ανάπτυξθ διαδικτυακισ 
πφλθσ και εφαρμογισ για φορθτζσ ςυςκευζσ ωσ εργαλεία παροχισ υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ προσ τουσ πολίτεσ, όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτθν υπ’ αρικ. 12/2020 διακιρυξθ, ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και ςτον προχπολογιςμό τθσ υπ’ αρικ. 
12/2020 μελζτθσ τθσ Δ/νςθσ Ρρογραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ & Ρλθροφορικισ του Διμου Ρατρζων.  

6.  Εναλλακτικζσ προςφορζσ: Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν. 

7. Χρόνοσ παράδοςθσ: Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτθν υπ’ αρικ. 12/2020 διακιρυξθ,  (παρ. 6.2 Διάρκεια ςφμβαςθσ, παρ. 6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ και Ραράρτθμα Ι, Α V. ΔΙΑΚΕΙΑ – ΩΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΕΓΟΥ). Επιςθμαίνεται ότι θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι 14 
μινεσ από τθν υπογραφι τθσ.  

8. Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ: Αναφζρονται αναλυτικά ςτο άρκρο 2.2.1 τθσ υπ’ αρικ. 12/2020 διακιρυξθσ. Οι λόγοι αποκλειςμοφ 
αναφζρονται αναλυτικά ςτο άρκρο 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ. 

9.  Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ 
φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, δφο χιλιάδων τετρακοςίων δζκα εννζα ευρϊ και τριάντα πζντε λεπτϊν 
του ευρϊ (2.419,35€), θ οποία αντιςτοιχεί ςτο 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ. Στθν 
περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ 
υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον 
για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ διακιρυξθσ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ 
λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

10.   Ειδικοί όροι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ: άρκρο 6 τθσ υπ’ αρικ.  12/2020 διακιρυξθσ. 

11.   Κριτιριο ανάκεςθσ:  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ 
ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κριτθρίων που αναλφονται ςτο άρκρο 2.3.1 τθσ υπ’ αρικ. 12/2020 διακιρυξθσ. 

12. Ραραλαβι προςφορϊν: Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί με θλεκτρονικό τρόπο μζςω τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ (αρ. ςυςτ.: 90474), 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016. Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ προςφορϊν είναι θ Δευτζρα 29-6-2020 και 
ϊρα 22:00. Θ διαδικαςία τθσ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, κα γίνει τθν 3-7-2020 και ϊρα 
10:00. 

13. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν: 
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ 
τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ διακιρυξθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω 
αρχικι διάρκεια. 

14. Γλϊςςα ςφνταξθσ προςφορϊν: Ελλθνικι 

15. Χρθματοδότθςθ: Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ 
Ανάπτυξθσ - ΕΤΡΑ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ (αρικ. ενάρικ. ζργου 2019ΕΡ00110024). Ψορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ. Θ 
δαπάνθ για τθν ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 60-6117.10000 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020 
του Διμου Ρατρζων, λαμβάνοντασ υπόψθ το υπ’ αρικ. πρωτ. 4861/28-04-2020 πρωτογενζσ αίτθμα τθσ Διεφκυνςθσ 
Ρρογραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ & Ρλθροφορικισ, το υπ’ αρικ. 4649/22-04-2020 Τεκμθριωμζνο Αίτθμα του Αντιδθμάρχου 
Ρρογραμματιςμοφ, Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μελετϊν, Ζργων Ρραςίνου, Κακαριότθτασ Ανακφκλωςθσ και Μθχανολογικοφ 
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Εξοπλιςμοφ και τθν υπ’ αρικ. Β/1004/11-05-2020 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: 6ΘΒΘΫΞΙ-ΨΤΨ). 
16. Προδικαςτικζσ Προςφυγζσ - Προςωρινι Δικαςτικι Προςταςία: Αναφζρονται αναλυτικά ςτο άρκρο 3.4 τθσ υπ’ αρικ. 12/2020 

διακιρυξθσ. 
17. Δθμοςιεφςεισ  

1. Στο ΚΘΜΔΘΣ (Σφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΥΑ 57654, όπωσ ιςχφουν). 
2. Στθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (άρκρο 2 παρ.4 περιπτ.16 Ν. 3861/2010).  

3. Σε τρεισ (3) θμεριςιεσ και μία (1) εβδομαδιαία τοπικι εφθμερίδα (άρκρο 66 του Ν. 4412/2016). 
4. Στο ΕΣΘΔΘΣ (Αρ. Συςτ.: 90474): www.promitheus.gov.gr  (άρκρο 36 παρ.1 Ν.4412/2016). 
5. Στθν ιςτοςελίδα του Διμου Ρατρζων: www.e-patras.gr  
 

 Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΡΑΤΕΩΝ 

 

 

ΚΩΣΤΑΣ ΡΕΛΕΤΙΔΘΣ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ       

ΔΘΜΟΣ ΡΑΤΕΩΝ        Αρικ. Μελζτθσ: 12/2020 

 

Διακιρυξθ Δθμόςιου Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ με ανοικτι 

διαδικαςία  

για τθν Ρράξθ Ρ2 τθσ ΒΑΑ του Διμου Ρατρζων 

 

«Ανάπτυξθ δικτφου ζξυπνων αιςκθτιρων για τθν βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ ΒΑΑ Διμου Ρατρζων» 

 

ςυνολικισ δαπάνθσ 150.000,00 € 

(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%) 

με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει  τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ 

ποιότθτασ – τιμισ 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 

Επωνυμία Διμοσ Ρατρζων 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Ραντανάςςθσ 28 

Ρόλθ Ράτρα 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 26221 

Ωϊρα1 Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS2 EL632 

Τθλζφωνο +302613610118 

Ψαξ +302613610233 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο pganos@patras.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ3 Ρζτροσ Γανόσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) http://www.e-patras.gr 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)4  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι 5Ο.Τ.Α  Α’ Βακμοφ “μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 

2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016   και ανικει ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ρελοποννιςου, Δυτικισ 

Ελλάδασ & Ιονίου6 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.7 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

                                                           
1
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

2
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

3
 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), θ διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ 
υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

4
 Εφόςον υπάρχει και για ςυμβάςεισ άνω των ορίων   

5
 Αναφζρεται το είδοσ τθσ Α.A., πχ Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, ΑΕ  του Δθμοςίου 

κλπ και αν αποτελεί “κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» ι “μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

6
 Αναφζρεται ςε ποια υποδιαίρεςθ του δθμόςιου τομζα ανικει θ Α.Α.: α) Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Κεντρικισ 

Κυβζρνθςθσ, Υποτομζασ ΟΤΑ, Υποτομζασ ΟΚΑ) ι β) Δθμόςιοσ Τομζασ (Ρλθν Γενικισ Κυβζρνθςθσ) κατά τισ υποδιαιρζςεισ του 
άρκρου 14 του ν. 4270/14.  

7
 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, 
δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ) 
Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα. 
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Στοιχεία Επικοινωνίασ 8 

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.9 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ 

πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ. 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ με τίτλο «Ανάπτυξθ δικτφου ζξυπνων αιςκθτιρων για τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του 

αςτικοφ περιβάλλοντοσ ΒΑΑ Διμου Ρατρζων» που κα αναφζρεται ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ «το Ζργο» 

αφορά ςτθν Σφμβαςθ Γενικϊν Υπθρεςιϊν και κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του 

ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ10 

Ψορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακοφ 

Ρρογράμματοσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ. Θ δαπάνθ για τθν ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.: 60-

6117.10000 ςχετικι πίςτωςθ 150.000,00 ευρϊ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020του 

Διμου Ρατρζων11, λαμβάνοντασ υπόψθ το υπ’ αρικ. πρωτ. 4861/28-04-2020 πρωτογενζσ αίτθμα τθσ 

Διεφκυνςθσ Ρρογραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ & Ρλθροφορικισ, το υπ’ αρικ. 4649/22-04-2020 

Τεκμθριωμζνο Αίτθμα του Αντιδθμάρχου Ρρογραμματιςμοφ, Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μελετϊν, 

Ζργων Ρραςίνου, Κακαριότθτασ Ανακφκλωςθσ και Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ και τθν υπ’ αρικ. 

Β/1004/11-05-2020 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: 6ΘΒΘΫΞΙ-ΨΤΨ). 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ 

Ανάπτυξθσ) και από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ. ζργου 

2019ΕΡ00110024). 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο Υποζργο Νο 1 τθσ ΡράξθσΡ2: «Ανάπτυξθ δικτφου ζξυπνων αιςκθτιρων 

για τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ ΒΑΑ Διμου Ρατρζων» του Στρατθγικοφ 

Σχεδίου Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ του Διμου Ρατρζων, θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Ρεριφερειακό 

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Δυτικι Ελλάδα 2014 - 2020» με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. 

πρωτ.1352/27-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΣ97Λ6-ΩΞΔ)τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακοφ 

                                                           
8
 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 

9
 Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναφερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται:  «Η πρόςβαςθ ςτα 

ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ. Περαιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ (URL) : ………………………..» 
10

 Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η  ν. 4412/2016 
11

 Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Ψορζα, τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ και του Κωδικοφ Αρικμοφ Εξόδων τουσ οποίουσ βαρφνει θ 
πίςτωςθ για τθν χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
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Σελίδα 9 

Ρρογράμματοσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και ζχει λάβει κωδικό MIS503453312. Θ παροφςα ςφμβαςθ 

χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ) και από 

εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ13. 

 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

 

Τα πλθροφοριακά ςτοιχεία του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το Στρατθγικό Σχζδιο Βιϊςιμθσ 

Αςτικισ Ανάπτυξθσ του Διμου Ρατρζων αναφζρονται ςτον ακόλουκο πίνακα. 

Ρράξθ 1 Ανάπτυξθ δικτφου ζξυπνων αιςκθτιρων για τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του 

αςτικοφ περιβάλλοντοσ ΒΑΑ Διμου Ρατρζων 

Ειδικόσ Στόχοσ 

ΕΤΡΑ ΡΕΡ ΔΕ 

2.c.1. Αφξθςθ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν ΤΡΕ ςε επιχειριςεισ και πολίτεσ 

Είδοσ Δράςθσ 

ΕΤΡΑ ΡΕΡ ΔΕ 1 

2.c.1.1. Ανάπτυξθ θλεκτρονικϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν 

Ηϊνθ Ραρζμβαςθσ 

ΒΑΑ 

Ηϊνθ 1: Ιςτορικό Κζντρο Ράτρασ – Τμιμα Γοφβασ 

Άξονασ 

Ρροτεραιότθτασ 

ΒΑΑ 

ΑΡ1: Ανάταξθ και ανάδειξθ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ 

Ράτρασ 

Στρατθγικοί Στόχοι 

ΒΑΑ 

ΣΣ1: Βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ πόλθσ τθσ Ράτρασ ωσ ιςχυρό πόλο τθσ 

κοινωνικισ και οικονομικισ ανάπτυξισ τθσ 

ΣΣ3: Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ, τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και 

βιϊςιμθ διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων 

Ειδικοί Στόχοι ΒΑΑ   ΕΣ1: Ανάπτυξθ και εφαρμογι λφςεων «ζξυπνθσ» πόλθσ ςτισ αςτικζσ περιοχζσ 

ΕΣ2: Βελτίωςθ μικροκλίματοσ αςτικϊν περιοχϊν, αφξθςθ πράςινων ηωνϊν και 

χϊρων αναψυχισ 

Ρροχπολογιςμόσ 150.000,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ 24%) 

 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ δθμιουργία κατανεμθμζνου δικτφου ζξυπνων αιςκθτιρων που μπορεί 

να μετριςει πολλζσ παραμζτρουσ για μια πιο αποτελεςματικι διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ του 

Ιςτορικοφ Κζντρου τθσ πόλθσ. Μζςω του δικτφου ζξυπνων αιςκθτιρων επιδιϊκεται: 

(α) Εφαρμογι λφςεων ζξυπνθσ πόλθσ για τθν βελτίωςθ μικροκλίματοσ αςτικϊν περιοχϊν και τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

                                                           
12

 Συμπλθρϊνονται τα ςχετικά κενά με βάςθ τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ.  
13

 Συμπλθρϊνονται αναλόγωσ με το είδοσ τθσ χρθματοδότθςθσ και το ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο (πχ ν. 4314/2014) 
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Σελίδα 10 

(β) Μζτρθςθ των περιβαλλοντικϊν δεδομζνων του Ιςτορικοφ Κζντρου του Διμου Ρατρζων, ϊςτε να 

εντοπιςκοφν οι περιοχζσ που χριηουν προςταςίασ και να γίνουν οι αναγκαίεσ παρεμβάςεισ. 

(γ) Καταγραφι και ζλεγχοσ περιβαλλοντικισ ρφπανςθσ, ποιότθτασ του αζρα, θχορφπανςθσ και 

φωτορφπανςθσ μζςω τεχνολογιϊν του Διαδικτφου των Ρραγμάτων (InternetofThings – IoT) και 

προςδιοριςμόσ υφιςτάμενων και προβλεπόμενων ποςοςτϊν/ δεικτϊν. 

(δ) Ζλεγχοσ και μετριςεισ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ ςτον αςτικό ιςτό. 

(ε) Βελτίωςθ ποιότθτασ παρεχόμενων υπθρεςιϊν ΤΡΕ μζςω πολυκαναλικισ διάκεςθσ. 

(ςτ) Αφξθςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςε ανοικτά δεδομζνα. 

Στουσ πολίτεσ κα παρζχεται – μζςω εφαρμογϊν παρουςίαςθσ δεδομζνων ζξυπνων υποδομϊν – θ 

δυνατότθτα προβολισ χριςιμων πλθροφοριϊν ςυλλεγόμενων μζςω του δικτφου ζξυπνων αιςκθτιρων 

που κα τοποκετθκοφν ςε διάφορα ςθμεία και το οποίο βαςίηεται ςε τεχνολογίεσ του Διαδικτφου των 

Ρραγμάτων (IoT). Οι πολίτεσ κα παρακολουκοφν ςε πραγματικό χρόνο τθν ανάλυςθ των ςυλλεγόμενων 

δεδομζνων ςχετικά με τθν ποιότθτα του αςτικοφ περιβάλλοντοσ (π.χ. θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία, 

επίπεδα κορφβου, μόλυνςθ τθσ ατμόςφαιρασ, κλπ.). 

Ρλζον των παρεμβάςεων που απαιτοφν προμικεια και εγκατάςταςθ δικτφου αιςκθτιρων και γενικότερα 

του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ, προβλζπεται θ ανάπτυξθ διαδικτυακισ πφλθσ (portal) κακϊσ και 

εφαρμογισ για φορθτζσ ςυςκευζσ (mobileapp) ωσ εργαλεία παροχισ υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ προσ 

τουσ πολίτεσ. Επιπλζον πρόκειται να αναπτυχκεί μια πλατφόρμα διαχείριςθσ (administrator’splatform) για 

τουσ υπευκφνουσ διαχειριςτζσ του φορζα θ οποία και κα δίνει τθ δυνατότθτα διαχείριςθσ του δικτφου 

αιςκθτιρων. Τζλοσ, το ζργο απαιτεί τισ απαραίτθτεσ ςυμπλθρωματικζσ υπθρεςίεσ: α) υπθρεςίεσ μελζτθσ 

εφαρμογισ/κακοριςμοφ προδιαγραφϊν ζργου β) υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ προσ τουσ διαχειριςτζσ του 

ςυςτιματοσ και γ) ςφνταξθσ τευχϊν διαχείριςθσ και χριςθσ λογιςμικϊν και περιβαλλόντων διεπαφισ. 

Συγκεκριμζνα, το ζργο πρζπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο τα πιο κάτω επιμζρουσ υποςυςτιματα: 

Υποςφςτθμα 1: Δίκτυο αιςκθτιρων για τθν ςυλλογι περιβαλλοντικϊν δεδομζνων, οι οποίοι κα 

εγκαταςτακοφν ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία ςτο κζντρο τθσ πόλθσ. Το δίκτυο αιςκθτιρων κα αποτελζςει τθ 

βαςικι υποδομι μζςω τθσ οποίασ κα ςυλλζγονται δεδομζνα για περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ και τθν 

αποτφπωςθ των δεδομζνων εντόσ του αςτικοφ ιςτοφ του Διμου Ρατρζων. Το υποςφςτθμα, μζςω των 

κατάλλθλων λογιςμικϊν κα πρζπει να επιτρζπει τον ζλεγχο λειτουργίασ κακϊσ και ενθμζρωςθ για τυχόν 

βλάβεσ του δικτφου αιςκθτιρων. 

Υποςφςτθμα 2: Εφαρμογζσ για τουσ πολίτεσ. Στα πλαίςια υλοποίθςθσ του ςυγκεκριμζνου υποςυςτιματοσ 

κα πρζπει να αναπτυχκοφν οι εξισ εφαρμογζσ που κα προςφζρουν υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ προσ τουσ 

πολίτεσ: 

 Διαδικτυακι Ρφλθ (webportal), μζςα από τθν οποία κα πραγματοποιείται παρακολοφκθςθ των 

περιβαλλοντικϊν δεδομζνων και  ςυνκθκϊν, παροχι πλθροφόρθςθσ για ςυνάκροιςθ κοινοφ 

κακϊσ και υπθρεςία ενθμζρωςθσ για ζκτακτεσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ ςε πραγματικό χρόνο. 

 Εφαρμογι για φορθτζσ ςυςκευζσ (κατ’ ελάχιςτο για λειτουργικά IOS και ANDROID) τθν οποία ο 

πολίτθσ κα μπορεί να κατεβάηει από τα αντίςτοιχα θλεκτρονικά ‘καταςτιματα’ (Apple και 

GooglePlaystore). Θ εφαρμογι κα του δίνει τθ δυνατότθτα να παρακολουκεί ςε πραγματικό 
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Σελίδα 11 

χρόνο τισ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ που κα προκφπτουν από τα δεδομζνα που κα ςυλλζγονται 

από το δίκτυο των εγκατεςτθμζνων αιςκθτιρων (Υποςφςτθμα 1) ςτον αςτικό ιςτό τθσ πόλθσ. 

Υποςφςτθμα 3: Ενοποιθμζνο Σφςτθμα Διαχείριςθσ, για τουσ Υπευκφνουσ του Ψορζα χριςθσ, το οποίο κα 

παρζχει, κατ’ ελάχιςτο υψθλι εποπτεία τθσ λειτουργικισ κατάςταςθσ του ςυνόλου των αιςκθτιρων και 

κα μπορεί να επεξεργάηεται τα δεδομζνα πραγματικοφ χρόνου ϊςτε τουλάχιςτον να μπορεί να 

διαμορφϊνεται το κατάλλθλο πλζγμα πλθροφοριϊν προσ διάκεςθ ςτα κανάλια διεπαφισ με τουσ 

τελικοφσ χριςτεσ (πολίτεσ).  

Υποςφςτθμα 4: Λογιςμικό διαςφνδεςθσ του ςυςτιματοσ με τρίτεσ εφαρμογζσ και πλατφόρμεσ. Το 

ςυγκεκριμζνο  υποςφςτθμα κα παρζχει μζςω webservices όλα τα δεδομζνα που ςυλλζγονται μζςω του 

δικτφου αιςκθτιρων κακϊσ και κα μπορεί να αντλεί δεδομζνα από τρίτα ςυςτιματα εφόςον διακζτουν 

ανοικτά δεδομζνα και προςβάςιμα μζςω αντίςτοιχων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσκαι τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του 

Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV):32441200-8 «Εξοπλιςμόσ τθλεμετρίασ και ελζγχου», 

35125100-7 «Αιςκθτιρεσ»,38344000-8 «Συςκευζσ παρακολοφκθςθσ τθσ ρφπανςθσ»,38341600-3 

«Συςκευζσ παρακολοφκθςθσ τθσ ακτινοβολίασ»,90731400-4 «Υπθρεςίεσ παρακολοφκθςθσ ι μζτρθςθσ 

ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ», 72230000-6 «Υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ εξατομικευμζνων λογιςμικϊν» και 

72500000-0 «Υπθρεςίεσ πλθροφορικισ»14. 

Θ ςφμβαςθ δεν κα διαιρεκεί ςε τμιματα διότι θ ανάπτυξθ των Υποςυςτθμάτων 2, 3 και 4 που αποτελοφν 

και το μεγαλφτερο μζροσ του Ζργου επθρεάηονται άμεςα από τθν τεχνολογικι υποδομι του 

Υποςυςτιματοσ 1 (δίκτυο αιςκθτιρων), το οποίο μζςω κατάλλθλων λογιςμικϊν κα πρζπει να ενθμερϊνει 

τα άλλα 3 Υποςυςτιματα, και ωσ εκ τοφτου κα πρζπει να υπάρχει ςυμβατότθτα των λογιςμικϊν 

επικοινωνίασ μεταξφ των Υποςυςτθμάτων. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 150.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ 24 % 

(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΨΡΑ: € 120.967,74 €  ΨΡΑ : 29.032,26 €). 

Θ ανάλυςθ του προχπολογιςμοφ φαίνεται αναλυτικά ςτον επόμενο πίνακα. 

Α/Α Είδοσ 
Μονάδα 

Μζτρθςθσ 
Ροςό-
τθτα 

Τιμι 
μονάδοσ 

Σφνολο 
(Κακαρι 

Αξία) 
χωρίσ 
ΦΡΑ 

ΦΡΑ 
Σφνολο με 
ΦΡΑ (€) 

1 
Εκπόνθςθ Μελζτθσ 
Εφαρμογισ 

Ανκρωπομινεσ 1 3.000,00 3.000,00 720,00 3.720,00 

2 

Ρρομικεια 
Αιςκθτιρων 
Μονοξειδίου του 
Αηϊτου (NO) 

Τεμάχια 5 420,00 2.100,00 504,00 2.604,00 

3 

Ρρομικεια 
Αιςκθτιρων 
Μονοξειδίου του 
Άνκρακα (CO) 

Τεμάχια 5 400,00 2.000,00 480,00 2.480,00 

                                                           
14

 Σφμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αρικ. 213/2008 ΤΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ τθσ 28θσ Νοεμβρίου 2007, όπωσ ιςχφει 
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Σελίδα 12 

4 
Ρρομικεια 
Αιςκθτιρων 
Πηοντοσ (O3) 

Τεμάχια 5 360,00 1.800,00 432,00 2.232,00 

5 

Ρρομικεια 
Αιςκθτιρων 
Διοξειδίου του 
Αηϊτου (NO2) 

Τεμάχια 5 300,00 1.500,00 360,00 1.860,00 

6 

Ρρομικεια 
Αιςκθτιρων 
Διοξειδίου του 
Θείου (SO2) 

Τεμάχια 5 410,00 2.050,00 492,00 2.542,00 

7 
Ρρομικεια 
Αιςκθτιρων 
Ψωτεινότθτασ 

Τεμάχια 5 100,00 500,00 120,00 620,00 

8 
Ρρομικεια 
Αιςκθτιρων 
Θχορφπανςθσ 

Τεμάχια 5 1.000,00 5.000,00 1.200,00 6.200,00 

9 

Ρρομικεια 
Αιςκθτιρων 
Αιωροφμενων 
Σωματιδίων 

Τεμάχια 5 1.500,00 7.500,00 1.800,00 9.300,00 

10 

Ρρομικεια 
Αιςκθτιρων 
Θερμοκραςίασ και 
Υγραςίασ 

Τεμάχια 5 80,00 400,00 96,00 496,00 

11 

Ρρομικεια 
Αιςκθτιρων 
Θλεκτρομαγνθτικισ 
Ακτινοβολίασ 

Τεμάχια 5 1.000,00 5.000,00 1.200,00 6.200,00 

12 

Ρρομικεια 
Αιςκθτιρων 
Ανζμου και 
Μζτρθςθσ 
Βροχόπτωςθσ 

Τεμάχια 5 110,00 550,00 132,00 682,00 

13 

Ρρομικεια 
Κόμβων Μζτρθςθσ 
Συνάκροιςθσ 
Κοινοφ 

Τεμάχια 2 1.800,00 3.600,00 864,00 4.464,00 

14 
Ρρομικεια 
Κόμβων 
Αιςκθτιρων 

Τεμάχια 5 2.400,00 12.000,00 2.880,00 14.880,00 

15 
Ρρομικεια 
Δρομολογθτϊν 

Τεμάχια 5 2.200,00 11.000,00 2.640,00 13.640,00 

16 

Εγκατάςταςθ και 
παραμετροποίθςθ 
δικτφου 
αιςκθτιρων 

Κατ' αποκοπι 1 14.000,00 14.000,00 3.360,00 17.360,00 

17 
Ανάπτυξθ, 
Ολοκλιρωςθ και 

Ανκρωπομινεσ 3 3.000,00 9.000,00 2.160,00 11.160,00 
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Σελίδα 13 

Εγκατάςταςθ 
εφαρμογισ 
Διαδικτυακισ 
Ρφλθσ 

18 

Ανάπτυξθ, 
Ολοκλιρωςθ και 
Εγκατάςταςθ 
εφαρμογισ για 
κινθτζσ ςυςκευζσ 

Ανκρωπομινεσ 3 3.000,00 9.000,00 2.160,00 11.160,00 

19 

Ανάπτυξθ, 
Ολοκλιρωςθ και 
Εγκατάςταςθ 
εφαρμογισ 
διαχείριςθσ 

Ανκρωπομινεσ 3 3.000,00 9.000,00 2.160,00 11.160,00 

20 

Ανάπτυξθ, 
Ολοκλιρωςθ και 
Εγκατάςταςθ 
λογιςμικοφ 
διαςφνδεςθσ και 
διάκεςθσ 
δεδομζνων 

Ανκρωπομινεσ 3 3.000,00 9.000,00 2.160,00 11.160,00 

21 

Ριλοτικι 
λειτουργία του 
δικτφου 
αιςκθτιρων 

Ανκρωπομινεσ 2 3.000,00 6.000,00 1.440,00 7.440,00 

22 

Ριλοτικι 
λειτουργία 
εφαρμογϊν και 
λογιςμικοφ 

Ανκρωπομινεσ 1 3.000,00 3.000,00 720 3.720,00 

23 

Εκπαίδευςθ των 
διαχειριςτϊν / 
χρθςτϊν των 
εφαρμογϊν και 
λογιςμικοφ 

Ανκρωπομινεσ 1 3.000,00 3.000,00 720 3.720,00 

24 
Ραραγωγι 
εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ 

Κατϋαποκοπι 
υπθρεςία 

1 967,74 967,74 232,2576 1.200,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 120.967,74 29.032,26 150.000,00 

 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε δεκατζςςερισ (14) μινεσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 

Ι τθσ  παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 

βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ.15 

                                                           
15

 Άρκρο 86 ν.4412/2016  
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Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο των απαιτιςεων του ζργου. Δεν γίνονται δεκτζσ και 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ προςφορζσ που υποβάλλονται για μζροσ του Ζργου. 

 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 

αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ16: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)17, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 

παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 

ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 

267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 

2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 

και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 

ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 

16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 

των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,18 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 

Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 

άλλεσ διατάξεισ”, 

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150),19 

                                                           
16

 Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ 
υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ 
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ. 

17
 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

18
 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 

19
 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε δφο θμεριςιεσ οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ, που 

προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ωσ άνω προεδρικοφ διατάγματοσζχει καταργθκεί από 01.01.2018 ςφμφωνα με τθν παρ.10 του 
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 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 

τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 

καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 

ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  

μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι 

προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα»20, τθσ κοινισ 

απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 

‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 

ν.3414/2005’’, κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ του 

άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» 

κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ»21, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 

των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.», 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 

ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 

υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 

ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 

δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 

ρθτά παραπάνω, 

                                                                                                                                                                                                 
άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, όταν ο 
διαγωνιςμόσ προκθρφςςεται από περιφερειακι υπθρεςία, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 379. 

20
 Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το 

άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ 
εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €) 

21
     Επιςθμαίνεται ότι, όπωσ προβλζπεται ςτο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ εκδίδονται κάκε ζτοσ. 

Ρρβλ. τισ με αρικμ.1024/2018 (Β 542) &  ΡΟΛ1173/2017 (Β 4049) ςχετικζσ αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. 
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 τθσ υπ. αρικ. 7/16-1-2019 (ΑΔΑ: 6ΣΘ0ΫΞΙ-341) Απόφαςθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου 

Ρατρζων περί ζγκριςθσ τθσ υπ’ αρικ. 29/2018 μελζτθσ παροχισ υπθρεςιϊν με τίτλο «Ανάπτυξθ δικτφου 

ζξυπνων αιςκθτιρων για τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ», κακοριςμοφ του 

τρόπου εκτζλεςθσ τθσ, οριςμοφ διακεςιμότθτασ και επάρκειασ προςωπικοφ του Διμου Ρατρζων για 

τθν οικονομικι, τεχνικι και διοικθτικι διαχείριςθ τθσ Ρράξθσ «Ανάπτυξθ δικτφου ζξυπνων αιςκθτιρων 

για τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ» και ζγκριςθσ υποβολισ Ρρόταςθσ  για τθν 

ζνταξθ τθσ Ρράξθσ «Ανάπτυξθ δικτφου ζξυπνων αιςκθτιρων για τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του 

αςτικοφ περιβάλλοντοσ», με κωδικό MIS 5034533, ςτον άξονα Ρροτεραιότθτασ 1 «Ενίςχυςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων, μετάβαςθ ςτθν ποιοτικι 

επιχειρθματικότθτα, με αιχμι τθν καινοτομία και αφξθςθ τθσ εγχϊριασ προςτικζμενθσ αξίασ» του 

Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Δυτικι Ελλάδα» τθσ πρόςκλθςθσ με κωδικό 2.γ.1.1.α τθσ Ειδικισ 

Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, 

 τθσ υπ’ αρ. 15412/30-01-2019 (ΑΔΑ: Ϋ50ΤΟ1Ψ-2Ω0) Απόφαςθσ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου περί νομιμότθτασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των 

άρκρων 65, 225 & 238 του Ν. 3852/2010 όπωσ ιςχφουν και του Ν. 4412/2016 τθσ υπ. αρικ. 7/16-1-2019 

(ΑΔΑ: 6ΣΘ0ΫΞΙ-341) Απόφαςθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Ρατρζων αναφορικά με τθν 

ζγκριςθ τθσ μελζτθσ και του τρόπου εκτζλεςθσ αυτισ με τίτλο «Ανάπτυξθ δικτφου ζξυπνων αιςκθτιρων 

για τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ», 

 τθσ υπ’ αρικ. 12/2020 Μελζτθσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρρογραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ & Ρλθροφορικισ για 

τθν υπθρεςία «Ανάπτυξθ δικτφου ζξυπνων αιςκθτιρων για τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του αςτικοφ 

περιβάλλοντοσ ΒΑΑ Διμου Ρατρζων», προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 150.000,00 ευρϊ 

(ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ), 

 τθσ υπϋ αρικ. 1352/27-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΣ97Λ6-ΩΞΔ)  Απόφαςθσ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ Ρ2: «Ανάπτυξθ 

δικτφου ζξυπνων αιςκθτιρων για τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του αςτικοφ περιβάλλοντοσΒΑΑ Διμου 

Ρατρζων» του Στρατθγικοφ Σχεδίου Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ του Διμου Ρατρζων ςτον Άξονα 

Ρροτεραιότθτασ «Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων, 

μετάβαςθ ςτθν ποιοτικι επιχειρθματικότθτα, με αιχμι τθν καινοτομία και αφξθςθ τθσ εγχϊριασ 

προςτικζμενθσ αξίασ» του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Δυτικι Ελλάδα 2014 - 2020» με Κωδικό MIS 

5034533, 

 τθσ υπ. αρικ. 554/8-11-2019 (ΑΔΑ: 6ΗΚ1ΫΞΙ-ΣΕ3) Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου 

Ρατρζων με κζμα «Συγκρότθςθ γνωμοδοτικοφ οργάνου διενζργειασ διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ (Επιτροπι Διενζργειασ / Επιτροπι Αξιολόγθςθσ) για τθν υπθρεςία «Ανάπτυξθ δικτφου 

ζξυπνων αιςκθτιρων για τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ ΒΑΑ Διμου 

Ρατρζων» ςτο πλαίςιο τθσ αντίςτοιχθσ Ρράξθσ με Κωδικό ΟΡΣ 5034533 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 

"Δυτικι Ελλάδα 2014-2020"», 

 τθσ υπ. αρικ. 639/13-11-2019(ΑΔΑ: 7ΝΓΒΫΞΙ-ΗΕΥ) Απόφαςθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου 

Ρατρζων με κζμα «Συγκρότθςθ επιτροπισ παραλαβισ για τθν υπθρεςία «Ανάπτυξθ δικτφου ζξυπνων 

αιςκθτιρων για τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ ΒΑΑ Διμου Ρατρζων» ςτο 

πλαίςιο τθσ αντίςτοιχθσ Ρράξθσ με Κωδικό ΟΡΣ 5034533 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα "Δυτικι 

Ελλάδα 2014-2020"», 
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 του υπ' αρικ. 1890/19-05-2020 εγγράφου τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακοφ 

Ρρογράμματοσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασμε κζμα «Ζγκριςθ Διακιρυξθσ για το Υποζργο «Ανάπτυξθ 

δικτφου ζξυπνων αιςκθτιρων για τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ ΒΑΑ Διμου 

Ρατρζων» Α/Α 1 τθσ Ρράξθσ 5034533», 

 τθσ υπ' αρικ. 326/2-6-2020 (ΑΔΑ: Ϋ64ΫΫΞΙ-ΡΙΣ) Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου 

Ρατρζων περί ζγκριςθσ(α)διενζργειασ του Δθμόςιου Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ με ανοικτι 

διαδικαςία τθσ υπθρεςίασ με τίτλο «Ανάπτυξθ δικτφου ζξυπνων αιςκθτιρων για τθν βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ ΒΑΑ Διμου Ρατρζων», με Κωδικό ΟΡΣ 5034533 ςτο 

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Δυτικι Ελλάδα 2014-2020» και προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 150.000,00 

ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ), ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 12/2020 Μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ 

Ρρογραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ & Ρλθροφορικισ (β) των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ ανωτζρω 

υπθρεςίασ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Ι (Αναλυτικι Ρεριγραφι Ψυςικοφ και 

Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ) του τεφχουσ διακιρυξθσ (γ) τθσ κατάρτιςθσκαι ςφνταξθσ 

των όρων τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ τθσ ανωτζρω υπθρεςίασ με βάςθ το ιςχφον νομικό και 

κεςμικό πλαίςιο που περιγράφεται ςτο τεφχοσ διακιρυξθσ και (δ) του κακοριςμοφ ωσ κριτθρίου 

κατακφρωςθσ του ανωτζρω διαγωνιςμοφ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά, βάςει  τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 29/6/2020και ϊρα 22:0022 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr. 

• Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι 

Ρροςφορά», τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

προςφορϊν και ϊρα 10:00. 

• Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπο)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία 

και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι. 

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 23 

                                                           
22

 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ 
ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ 
προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ 
διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 
121 του ίδιου νόμου, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019. 

23
 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο πριν από τθν 

θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ. Ϋςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να πραγματοποιείται ςε κάκε 
περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ 
βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ. Ρρβλ. άρκρο 66 του ν. 4412/2016.  
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Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 

Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) 24.  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 

Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.25:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό:90474 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο 26272829, ςφμφωνα 

με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016: ςε τρεισ (3) θμεριςιεσ και μία (1) εβδομαδιαία τοπικι εφθμερίδα. 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)30. 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 

(URL): www.e-patras.gr  ςτθν διαδρομι:  www.e-patras.gr  ςτθν διαδρομι : Θλ. Δθμοκρατία ► 

Διακθρφξεισ31. 

 

B. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ, τα κθρφκεια και τα λοιπά ζξοδα τθσ δθμοπραςίασ, αρχικισ και 

επαναλθπτικισ, κα καταβάλλονται ςε κάκε περίπτωςθ από τον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων 

παραςτατικϊν.32 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 

                                                           
24

 Σφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΥΑ 57654, όπωσ ιςχφουν. 
25

 Άρκρο 36 του ν. 4412/2016 
26

 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ που προβλζπεται ςτο 
άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007  / άρκρο 5 του Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. ζχει καταργθκεί από τθν 1

θ
 Ιανουαρίου 2018. Ρρβλ άρκρο 377§1 

περίπτ. (59 και 82) και άρκρο 379 §10 ν. 4412/2016   
27

 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 
118/2007/άρκρο 5 του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Ρρβλ. άρκρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016 

28
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςε νομαρχιακζσ και τοπικζσ εφθμερίδεσ του Ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 

31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016 
29

 Για τισ δθμοςιεφςεισ περιλιψεων διαγωνιςμϊν ςτον εκνικό τφπο, βλζπε και ΡΙΝΑΚΑ 1 «ΥΡΟΩΕΫΣΕΙΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΕΫΝ ΣΤΟΝ 
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2

Θ
 ΕΚΔΟΣΘ 13/7/2018, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ διαδρομι Ανακζτουςεσ 

Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό. 
30

 Για τθν καταχϊριςθ των δθμοςιεφςεων ςτο ΚΘΜΔΘΣ  και ςτα λοιπά θλεκτρονικά μζςα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, ιςτοςελίδα α.α.), 
βλζπε ΡΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο :  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΤΧΙΑ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΣΟ ΚΗΜΔΗ ΣΩΝ ΣΑΔΙΩΝ ΤΜΒΑΗ (ΑΡΘΡΟ 38§3 
Ν.4412/16) Ε ΤΝΔΤΑΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΣΗΗ Ε ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΕΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ 
διαδρομι Ανακζτουςεσ Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό. 

31
 Ειδικά για τισ ςυγχρθματοδοτοφμενεσ ςυμβάςεισ ςτα πλαίςια των προγραμμάτων ΕΣΡΑ 2014-2020 θ δθμοςίευςθ τθσ 

διακιρυξθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α. αποτελεί προχπόκεςθ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν τθσ ςφμβαςθσ, Ρρβλ άρκρο 36 τθσ 
με αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ 

32
 Ρρβλ άρκρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρκρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 377 παρ. 1 περ. 

35& 379 παρ. 12 ν. 4412/2016  
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εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 

ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 

απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 

υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 

ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 

και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ33 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 

ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 

                                                           
33

 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ34  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ (ΑΔΑΜ........), με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ 

αυτισ. 

2. το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+35 

3. θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 

ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

5. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ36 

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 

όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 

πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 

προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr37. 

 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότεροδζκα(10) θμζρεσ 

πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο 

του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  Αιτιματα 

παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 

                                                           
34

 Ϋσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του 
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει 
ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ 
του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για 
τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και 
ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν 
οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων 
που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

35
 Για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων 

36
 Επιςθμαίνεται ότι, μετά τθν κατάργθςθ του άρκρου 2 παρ. 2 περ. ικ του π.δ/ τοσ 118/2007, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ 

αποτελεί προαιρετικό ζγγραφο που δφναται να επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ςτο πλαίςιο τθσ διακριτικισ 
ευχζρειασ τθσ Α.Α.  

37
 Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και 

τθν επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ 
πλιρθσ άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται 
ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των 
ενδιαφερομζνων. 
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ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 

ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο38. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 

υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 

για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ39: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 

ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 

τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 

αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 

κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 

ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 

δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 

(Αϋ188)40. Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική 

γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από 

ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο
41

. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 

τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 

τθσ Ωάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα 

ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά 

                                                           
38

 Ρρβλ τθν Υπουργικι Απόφαςθ με αρ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)», ΦΕΚ Βϋ1924/2017 (άρκρο 14) 

39
 Ρρβλ. άρκρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 

40
 Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ 

μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ 
χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Ωάγθσ 
τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

41
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 8 περ. α του άρκρου 43 του ν. 4605/2019. 
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ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει 

ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
42 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 

γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα43. 

 

2.1.5 Δγγπήζεηο44 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 

χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)45 που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 

του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται 

με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 

χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 

Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 

επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 

εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 

τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 

ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Ψ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 

φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 

δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 

κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 

ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν46, κ) τθν 

θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 

εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 

ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 

εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ κα πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνεσ ςφμφωνα με τα υποδείγματα τθσ παροφςασ 

Διακιρυξθσ, ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 

τθν εγκυρότθτά τουσ. 

                                                           
42

 Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 7, περίπτωςθ α, υποπερίπτωςθ αβ του άρκρου 43 
του ν. 4605/2019. 

43
 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 

44
 Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016  

45
 Ρρβλ.  άρκρο 120 Ν.4512/2018 (ΨΕΚ Αϋ 5/17.1.2017)., κακϊσ και  άρκρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΨΕΚ Αϋ 93/31.5.2018), 

46
 Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 

Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων.47 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι48 για τθν υποβολι προςφοράσ49.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 

ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.50 

Οποιαδιποτε αλλαγι ςτθ ςφνκεςθ ζνωςθσ κατά τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ επιφζρει τον αποκλειςμό 

του διαγωνιηομζνου ςχιματοσ από τθ διαδικαςία. Σε περίπτωςθ που, εξ αιτίασ ανικανότθτασ για 

οποιονδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, μζλοσ τθσ ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του 

κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ με τθν ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ όρουσ, δφνανται ωςτόςο να προτείνουν 

αντικατάςταςθ του ςυγκεκριμζνου μζλουσ και θ αποδοχι τθσ είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Εάν μετά τθν υποβολι των προςφορϊν πραγματοποιθκεί ςυγχϊνευςθ ςφμφωνα με τθν ζννοια των 

οδθγιϊν 2005/56/Ε.Κ. και 78/855/Ε.Ο.Κ. μεταξφ νομικϊν προςϊπων που ςυμμετζχουν ςε διαφορετικζσ 

προςφορζσ, τότε το νομικό πρόςωπο που είναι απόρροια τθσ ςυγχϊνευςθσ κα πρζπει να παραιτθκεί 

άμεςα από μία εκ των δφο προςφορϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ικανότθτα ςυμμετοχισ του ςυγκεκριμζνου 

ςχιματοσ κρίνεται με βάςθ τα εναπομείναντα μζλθ του ςχιματοσ. 

                                                           
47

 Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A. 
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν 
λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ 

48
 Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

49
 Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ 

οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι 
ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ  (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

50
 Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
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4. Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να πλθροφν τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ (κριτιρια 

επαγγελματικισ και τεχνικισ ικανότθτασ και οικονομικισ επάρκειασ) κατά τα παρακάτω οριηόμενα ςτα 

Άρκρα 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςασ.  

Ρροκειμζνου για ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμπεριλαμβανομζνων των προςωρινϊν ςυμπράξεων, 

δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν εφόςον όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ καλφπτουν τισ προχποκζςεισ των 

παραγράφων 1 και 4 του παρόντοσ άρκρου. Ειδικά ςε ό,τι αφορά τισ προχποκζςεισ τθσ παρ. 4, ςε 

περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, αρκεί αυτζσ να πλθροφνται από 

τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ςωρευτικά. 

 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο51 

2.2.2.1Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ52, ποςοφ δφο 

χιλιάδων τετρακοςίων δζκα εννζα ευρϊ και τριάντα πζντε λεπτϊν του ευρϊ (2.419,35€), θ οποία 

αντιςτοιχεί ςτο 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ.53 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 

εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα 

αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ 

τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2.Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 

εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/201654. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 

διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 

2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 

εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

                                                           
51

 Ρρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρκρου 72 του ν.4412/2016 
52

 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (Ρρβλ. άρκρο 72 
παρ. 1α ν. 4412/2016) 

53
 Το ποςοςτό τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΨΡΑ, με 

ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, μθ ςυνυπολογιηομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ, (άρκρο 72 
παρ. 1 περ. α εδάφιο πρϊτο του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5α του άρκρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).). 

54
 Ρρβ. άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε  με τθν περ. 4 του άρκρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171) και 

τθν παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρκρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52). 
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2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ55 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 

φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) 

ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ56 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 

οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 

25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 

οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 

αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 

2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 

ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 

αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 

και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 

                                                           
55

 Ρρβλ άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
56

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:  
 α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ 

ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα 
ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσαποφάςεισ,  

 β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Μζρουσ ΙΙΙ.Α 
του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ 
μεταβολισ, να κζτουν τθ φράςθ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίωσ, μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 
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τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 

οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 

καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (ΙΚΕ), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά  ςτουσ 

διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου57. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 

τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 

εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασζχει 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασείναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 

του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 

αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 

τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 

των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 

καταβολι τουσ58.  

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 

βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 

                                                           
57

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 
4497/2017 

58
 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα    

περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο 
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
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τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 

χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 

ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 

διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 

αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 

ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 59 

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με 

τθν παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 

ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 

λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 

εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

2.2.3.4. Αποκλείεται60 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 

φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ61:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201662,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 

αναγκαςτικι διαχείριςθαπό εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 

ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 

καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 

φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 

για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ63,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

                                                           
59

 Ρρβ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017. 
60

 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, 
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 
4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ 
επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του ΤΕΥΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), 
κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

61
 Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ  πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: ΫΞ3ΟΞΤΒ-95) 

62
 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ 

περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το 
άρκρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

63
 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  
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Σελίδα 28 

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 

φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 

απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 

απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 

επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 

που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 

ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 

ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 64 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 

καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 

αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

2.2.3.5. Δεν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ 

ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ)65. 

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 

παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 

2.2.3.7.Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)66 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει 

ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ 

λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 

αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 

                                                           
64

 Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. Επίςθσ, 
πρβλ. υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ϊ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 
Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017. 

65
 Ο λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 2.2.3.5 τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό ανάκεςθ 

ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίσ ΨΡΑ. Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του 
ανωτζρω εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+ 

66
 Ρρβλ. παράγραφο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
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Σελίδα 29 

φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 

αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 

το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικ ό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 67. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 

προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 

4412/201668. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 

του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ69 

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο70 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 

αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ 

ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 

4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ 

ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ 

τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι 

μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ71 ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον 

ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ. 

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 

Ωϊρου (Ε.Ο.Ω) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 

προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 

διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 

επαγγελματικά μθτρϊα. 

                                                           
67

 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
68

 Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 50844 (ΨΕΚ 279 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με τθν οποία ζχει ςυςτακεί και ςυγκροτθκεί θ 
επιτροπι τθσ παρ 9 του άρκρου 73 του ν.4412/2016. 

69
 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ 

διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ 
απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, 
κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι 
πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ.  

70
 Ρρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 

71
      Ρρβλ. άρκρο 75 παρ 2 ν.4412/2016  
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Σελίδα 30 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 

επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό 

ανάκεςθ υπθρεςία72. 

 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα73 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ απαιτείται επί ποινι αποκλειςμοφ να διακζτει:  

 Μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων (2017, 

2018, 2019) ίςο ι μεγαλφτερο από το 180% του προχπολογιςμοφ του ζργου χωρίσ ΨΡΑ. Σε 

περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των 

τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν (για όςεσ 

διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιείται), κα πρζπει να είναι  ίςοσ ι μεγαλφτεροσ από το 

150%  του προχπολογιςμοφ του ζργου, χωρίσ ΨΡΑ. 

 Ο οικονομικόσ φορζασ απαιτείται να υποβάλλει Ιςολογιςμοφσ των τελευταίων τριϊν (3) 

διαχειριςτικϊν χριςεων (2017, 2018, 2019), ςε περίπτωςθ που υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ 

Ιςολογιςμϊν ι Διλωςθ του ςυνολικοφ φψουσ του ετιςιου κφκλου εργαςιϊν, ςε περίπτωςθ 

που δεν υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν. 

 Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, τα ανωτζρω 

δικαιολογθτικά προςκομίηονται για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ξεχωριςτά, αλλά ςε κάκε 

περίπτωςθ το ανωτζρω κριτιριο πρζπει να πλθρείται από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ςωρευτικά. 

                                                           
72

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016 
73

 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται 
ςτο παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 
τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.9.1, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 
Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε 
απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα 
οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ 
εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 

 Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ 
καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ 
ΫΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΙΙ, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 
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Σελίδα 31 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα74 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

ο οικονομικόσ φορζασ, απαιτείται να: 

α) διακζτει οργάνωςθ, δομι και μζςα, με τα οποία να είναι ικανόσ, να αντεπεξζλκει πλιρωσ, άρτια και 

ολοκλθρωμζνα, ςτισ απαιτιςεισ του υπό ανάκεςθ ζργου. Ϋσ ελάχιςτθ προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι του 

ςτο διαγωνιςμό, ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει:  

- να διακζτει οργάνωςθ, δομι και μζςα, με τα οποία να είναι ικανόσ, να αντεπεξζλκει πλιρωσ, άρτια 

και ολοκλθρωμζνα, ςτισ απαιτιςεισ του υπό ανάκεςθ ζργου και ειδικότερα να διακζτει ςτθν 

οργανωτικι του δομι, οντότθτεσ (ενδεικτικά Τμιματα, Μονάδεσ, Υπθρεςίεσ) με αρμοδιότθτα τθ 

Διαχείριςθ Ζργων, τθν Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν Ρλθροφορικισ και τθν Τεχνικι Υποςτιριξθ Συςτθμάτων 

Ρλθροφορικισ, ι ιςοδφναμεσ δομζσ με αρμοδιότθτεσ που ςτθρίηουν τισ παραπάνω διεργαςίεσ του 

κφκλου ηωισ ενόσ Ζργου πλθροφορικισ. 

- να διακζτει Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2015 ι άλλο ιςοδφναμο που ζχει εκδοκεί 

από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ, ςτα πεδία υλοποίθςθσ ολοκλθρωμζνων ζργων 

πλθροφορικισ, τθλεπικοινωνιϊν, υλικοφ (HW) και δικτφου. 

- να διακζτει Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ ISO 14001:2015   

ι άλλο ιςοδφναμο που ζχει εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ. 

- να διακζτει Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ για τθ διαχείριςθ τθσ αςφάλειασ των 

πλθροφοριϊν ISO 27001:2013 ι άλλο ιςοδφναμο που ζχει εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

ποιότθτασ,ςτα πεδία υλοποίθςθσ ολοκλθρωμζνων ζργων πλθροφορικισ, υλικοφ (HW) και δικτφου. 

Ο οικονομικόσ φορζασ οφείλει να αποδείξει τθν ανωτζρω προχπόκεςθ ςυμμετοχισ, κατακζτοντασ με τθν 

Ρροςφορά του (εντόσ του Ψακζλου Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ) τα ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 

Αναλυτικι παρουςίαςθ των κάτωκι χαρακτθριςτικϊν του οικονομικοφ φορζα: 

- επιχειρθματικι δομι, ςυνεργαςίεσ με εξωτερικοφσ προμθκευτζσ, κανάλια εξυπθρζτθςθσ,  

- τομείσ δραςτθριότθτασ και κλάδοι εξειδίκευςθσ, 

                                                           
74

 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν 
απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ 
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ 
από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν 
διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που 
ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
 Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να 
διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των 
ορίων),κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά 
ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... ςυναφείσ παραδόςεισ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο αντικειμενικό, 
διαφανι χωρίσ να ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να 
δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ 
αυτζσ. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και 
ζλεγχοσ καταλλθλόtθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' 
(ΑΔΑ ΫΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 
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Σελίδα 32 

- προϊόντα και υπθρεςίεσ, 

- μεκοδολογίεσ, εργαλεία και τεχνικζσ που χρθςιμοποιεί, 

με ςαφι αναφορά ςτισ οντότθτεσ (π.χ. Τμιματα, Μονάδεσ, Υπθρεςίεσ) οι οποίεσ καλφπτουν τθν ανωτζρω 

Ελάχιςτθ Ρροχπόκεςθ Συμμετοχισ. 

 

β) διακζτει τεκμθριωμζνα αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία.  

Ειδικότερα κα πρζπει να ςυμπεριλάβει τθν προςφορά του, Ρίνακα των κυριότερων ζργων που εκτζλεςε ι 

ςτα οποία ςυμμετείχε ο οικονομικόσ φορζασ κατά τα πζντε (5) τελευταία ζτθ (2019, 2018, 2017, 2016, 

2015)και είναι ςυναφι με το υπό ανάκεςθ ζργο, ιδίωσ δε των αντίςτοιχων με το αντικείμενο του υπό 

ανάκεςθ ζργου. 

Ϋσ αντίςτοιχο ζργο, ορίηεται ζνα (1) τουλάχιςτον ολοκλθρωμζνο επιτυχϊσζργο που αφορά ςε όμοιο ι 

ιςοδφναμο από πλευράσ απαιτιςεων  υλοποίθςθσ φυςικοφ αντικειμζνου, ςε όρουσ εφαρμοςκζντων 

τεχνολογιϊν, μεκοδολογιϊν ι/και αρχιτεκτονικισ υλοποίθςθσ, κλίμακασ και τεχνολογικισ και 

επιχειρθςιακισ πολυπλοκότθτασ ςε όλεσ τισ φάςεισ του κφκλου ηωισ του ζργουκαι να περιλαμβάνει 

ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαμεταγωγισ δεδομζνων ι/και απεικονίςεων και μετεωρολογικϊν/ 

περιβαλλοντικϊν ςτοιχείωνμε προχπολογιςμό μεγαλφτερο ι ίςο του 25% του υπό προκιρυξθ ζργου. 

Επιπλζον ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει: 

i. τουλάχιςτον δφο (2) εν ιςχφ ι/και ςεεξζλιξθζργα που περιλαμβάνουν εγκατάςταςθ 

μικροαιςκθτιρων με χρθματοδότθςθ από οποιαδιποτε χρθματοδοτικι πθγι 

ii. τουλάχιςτον δφο (2) ολοκλθρωμζνα επιτυχϊσ ζργα που να περιλαμβάνουν mobile εφαρμογι (ςε 

Android & iOS) ςτθν οποία να παρουςιάηονται δεδομζνα από αιςκθτιρεσ οποιουδιποτε τφπου ςε 

πραγματικό χρόνο. 

Εάν ο Ρελάτθσ είναι δθμόςιοσ φορζασ ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό που 

ςυντάςςεται από τθν αρμόδια δθμόςια αρχι ι πρωτόκολλο παραλαβισ, ι Υπεφκυνθ Διλωςθ του 

οικονομικοφ φορζα. 

Εάν ο Ρελάτθσ είναι ιδιϊτθσ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται είτε πιςτοποιθτικό που ςυντάςςει ο 

ιδιϊτθσ, είτε Υπεφκυνθ Διλωςθ του οικονομικοφ φορζα.  

Ο οικονομικόσ φορζασ οφείλει να αποδείξει τθν ανωτζρω προχπόκεςθ ςυμμετοχισ, κατακζτοντασ με τθν 

Ρροςφορά του (εντόσ του Ψακζλου Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ), πίνακα των κυριότερων ζργων που 

εκτζλεςε ι ςτα οποία ςυμμετείχε ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κατά τα πζντε (5) τελευταία ζτθ και είναι 

ςυναφι με το υπό ανάκεςθ ζργο. 

 

Ο Ρίνακασ των κυριότερων ζργων πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: 

 

Α/Α ΡΕΛΑΤΘΣ ΣΥΝΟΜΘ 

ΡΕΙΓΑΨΘ 

ΕΓΟΥ 

ΔΙΑΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘ

Σ ΕΓΟΥ 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΣ 

ΡΑΟΥΣΑ ΨΑΣΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ 

ΡΕΙΓΑΨΘ 

ΣΥΝΕΙΣΨΟΑ ΣΤΟ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ 

ΣΤΟ ΕΓΟ 

ΣΤΟΙΩΕΙΟ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘ 
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Σελίδα 33 

ΕΓΟ 

         

Ππου παροφςα φάςθ: ολοκλθρωμζνο επιτυχϊσ / ςε εξζλιξθ / ςε παραγωγικι λειτουργία. 

Από τα παραπάνω ζνα (1) τουλάχιςτον αντίςτοιχο  με το αντικείμενο του υπό ανάκεςθ ζργου, το οποίο 

ζχει ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ από τον οικονομικό φορζα, κα πρζπει να παρουςιαςτεί αναλυτικά. 

Τα ςχετικά ςτοιχεία κα πρζπει να είναι όςο το δυνατόν πιο αναλυτικά και εμπεριςτατωμζνα, ϊςτε να 

δίνουν ςαφι εικόνα τθσ εμπειρίασ του προςφζροντοσ ςτθν υλοποίθςθ ςυναφϊν  με το αντικείμενο τθσ 

παροφςασ Διακιρυξθσ. 

Κάκε άλλο ςτοιχείο που τεκμθριϊνει τθν εμπειρία του οικονομικοφ φορζα ςτα ανωτζρω κζματα. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ εταιρειϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά τα ανωτζρω ςτοιχεία παρζχονται για 

κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ οι ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ αρκεί να καλφπτονται 

ακροιςτικά από τα μζλθ. 

Σθμειϊνεται ότι, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα επαλικευςθσ τθσ ακρίβειασ και αξιοπιςτίασ 

των δθλϊςεων με απευκείασ επικοινωνία με τουσ προςδιοριςμζνουσ πελάτεσ, τουσ οποίουσ αναφζρει ο 

οικονομικόσ φορζασ. 

 

γ)διακζτει το απαιτοφμενο τεχνικό προςωπικό. Συγκεκριμζνα κα πρζπει να κατακζςει λίςτα προςωπικοφ 

με τισ ειδικότθτεσ/αρμοδιότθτεσ. 

 

δ) διακζτει ομάδα ζργου και πόρουσ ικανοφσ και αξιόπιςτουσ για να φζρει ςε πζρασ επιτυχϊσ τισ 

απαιτιςεισ του ζργου, ςε όρουσ απαιτοφμενθσ εξειδίκευςθσ, επαγγελματικϊν προςόντων και εμπειρίασ. 

Συγκεκριμζνα απαιτείται κατ’ ελάχιςτον: 

- το 50% του ανκρωποχρόνου που κα διατεκεί για το ζργο να καλφπτεται από υπαλλιλουσ του 

οικονομικοφ φορζα, 

- να διατεκεί ςε ρόλο Υπεφκυνου Ζργου (Project Manager), υπάλλθλοσ ι ςτζλεχοσ, με επαγγελματικι 

εμπειρία ςε Διαχείριςθ Ζργων Ρλθροφορικισ (ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ  που αναφζρονται 

παρακάτω),  

- να διατεκεί Ομάδα Ζργου που απαρτίηεται από μζλθ (ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ που αναφζρονται 

παρακάτω) με τισ παρακάτω ελάχιςτεσ ειδικότθτεσ, επαγγελματικά προςόντα, πιςτοποιιςεισ και 

εμπειρία θ οποία, είναι ςχετικι με τθν ολοκλιρωςθ όλων των απαιτιςεων του φυςικοφ αντικειμζνου 

του ζργου, ςε όλο τον κφκλο ηωισ του. 

 

Τα ελάχιςτα επαγγελματικά προςόντα, πιςτοποιιςεισ και εμπειρίαανά ειδικότθτα και ρόλο είναι οι εξισ: 

1. Να διατεκεί ζνασ Υπεφκυνοσ Ζργου (ΥΕ), ο οποίοσ κα θγθκεί τθσ ομάδασ ζργου και κα ζχει τθ 

ςυνολικι ευκφνθ επικοινωνίασ με τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςυντονιςμοφ των εργαςιϊν και διευκζτθςθσ 

20PROC006837654 2020-06-10

ΑΔΑ: 6ΞΣ1ΩΞΙ-1ΜΡ



Διακιρυξθ Δθμόςιου Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ με τίτλο «Ανάπτυξθ δικτφου ζξυπνων αιςκθτιρων για τθν βελτίωςθ 
τθσ ποιότθτασ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ ΒΑΑ Διμου Ρατρζων» 

 

 

Σελίδα 34 

των ηθτθμάτων που άπτονται τθσ παρακολοφκθςθσ, παραλαβισ και πλθρωμισ του ζργου με τα 

ακόλουκα προςόντα και εμπειρία: 

i. Ρανεπιςτθμιακό δίπλωμα ςπουδϊν (ΑΕΙ ι ιςοδφναμο τίτλο ςπουδϊν εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων 

εξωτερικοφ) ςτουσ τομείσ (πλθροφορικισ, κετικϊν επιςτθμϊν, πολυτεχνικϊν ςχολϊν) και 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα.  

ii.Δεκαπενταετι (15), τουλάχιςτον, επαγγελματικι εμπειρία ςτθ διαχείριςθ ζργων Ρλθροφορικισ 

και Τθλεπικοινωνιϊν.   

iii. Άριςτθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ (επίπεδο C2). 

iv. Να ζχει εργαςτεί ωσ μζλοσ τθσ ομάδασ ζργου ςε τουλάχιςτον δφο (2) ζργα που περιλαμβάνουν 

τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία περιβαλλοντικϊν αιςκθτιρων τα τελευταία 3 ζτθ (2017, 2018, 

2019). 

iv. Ο ΥΕ κα πρζπει να είναι πλιρουσ απαςχόλθςθσ ςτον ανάδοχο φορζα κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 

ζργου.  

2. Να διατεκεί ζνασ Αναπλθρωτισ Υπεφκυνοσ Ζργου (ΑΥΕ), ο οποίοσ κα θγθκεί τθσ ομάδασ ζργου και κα 

ζχει τθ ςυνολικι ευκφνθ επικοινωνίασ με τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςυντονιςμοφ των εργαςιϊν και 

διευκζτθςθσ των ηθτθμάτων που άπτονται τθσ παρακολοφκθςθσ, παραλαβισ και πλθρωμισ του 

ζργου με τα ακόλουκα προςόντα και εμπειρία: 

i. Ρανεπιςτθμιακό δίπλωμα ςπουδϊν (ΑΕΙ ι ιςοδφναμο τίτλο ςπουδϊν εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων 

εξωτερικοφ) ςτουσ τομείσ (πλθροφορικισ, κετικϊν επιςτθμϊν, πολυτεχνικϊν ςχολϊν).  

ii. Δεκαετι (10), τουλάχιςτον, επαγγελματικι εμπειρία ςτθ διαχείριςθ ζργων Ρλθροφορικισ και 

Τθλεπικοινωνιϊν.   

iii. Καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ (επίπεδο Β2). 

3. Να διατεκεί Ομάδα Ζργου, θ οποία πρζπει να είναι τουλάχιςτον τριμελισ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 

του ΥΕ και του ΑΥΕ) και να αποτελείται τουλάχιςτον από άτομα με τθν ακόλουκθ εμπειρία και 

προςόντα:  

i. Ρτυχίο ΑΕΙ /ΤΕΙ (ι ιςοδφναμο τίτλο ςπουδϊν εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων εξωτερικοφ) από ςχολζσ 

πλθροφορικισ, οικονομικζσ ι ςχολζσ κετικϊν επιςτθμϊν ι πολυτεχνικζσ ςχολζσ 

ii. Ρενταετι (5) τουλάχιςτον επαγγελματικι εμπειρία ακροιςτικά ςτθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ και τθν 

παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν πλθροφορικισ και  

iii. Ζνα μζλοσ τθσ Ομάδασ Ζργου πρζπει να ζχει αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ ζργων που 

ςχετίηονται με εγκατάςταςθ και λειτουργία δικτφου αιςκθτιρων. 

Ο οικονομικόσ φορζασ για να παρζχει επαρκι τεκμθρίωςθ κάλυψθσ τθσ ανωτζρω προχπόκεςθσ 

ςυμμετοχισ, οφείλει επιπλζον των ανωτζρω να ςυνυποβάλει ςτθν Ρροςφορά του (εντόσ του Ψακζλου 

Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ) τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

- Ρίνακα των υπαλλιλων του οικονομικοφ φορζα που ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα Ζργου, ςφμφωνα με 

το ακόλουκο υπόδειγμα: 

Α/

Α 

Εταιρία (ςε περίπτωςθ 

Ζνωςθσ  Κοινοπραξίασ) 

Ονοματεπϊνυμο Μζλουσ 

Ομάδασ Ζργου 

όλοσ ςτθν Ομάδα Ζργου - Θζςθ 

ςτο ςχιμα υλοποίθςθσ 
Ανκρωπομινεσ 

Ροςοςτό 

ςυμμετοχισ* 
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Σελίδα 35 

(%) 

      

      

      

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1)    

 

- Ρίνακα των ςτελεχϊν των Υπεργολάβων του οικονομικοφ φορζα που ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα 

Ζργου, ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα:  

Α/

Α 

Επωνυμία Εταιρείασ 

Υπεργολάβου 

Ονοματεπϊνυμο Μζλουσ 

Ομάδασ Ζργου 

όλοσ ςτθν Ομάδα Ζργου - Θζςθ 

ςτο ςχιμα υλοποίθςθσ 
Ανκρωπομινεσ 

Ροςοςτό 

ςυμμετοχισ* 

(%) 

      

      

      

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2)    

 

- Ρίνακα των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν του οικονομικοφ φορζα που ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα Ζργου, 

ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: 

Α/

Α 
Ονοματεπϊνυμο Μζλουσ Ομάδασ Ζργου 

όλοσ ςτθν Ομάδα Ζργου – 

Θζςθ ςτο ςχιμα υλοποίθςθσ 
Ανκρωπομινεσ 

Ροςοςτό 

ςυμμετοχισ* 

(%) 

     

     

     

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3)   

*ωσ Ροςοςτό Συμμετοχισ του Μζλουσ ορίηεται το πθλίκο των ανκρωπομθνϊν του δια των ςυνολικϊν προςφερόμενων ανκρωπομθνϊν 

(άκροιςμα των μερικϊν ςυνόλων 1, 2, 3) 

 

- Αναλυτικά Βιογραφικά Σθμειϊματα όλων των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου (βάςει του υποδείγματοσ ςτο 

ΡΑΑΤΘΜΑ IV τθσ Διακιρυξθσ) από τα οποία να αποδεικνφεται ευκζωσ και χωρίσ άλλθ αναγκαία 

πλθροφορία ι διευκρίνιςθ, θ εξειδίκευςθ, τα επαγγελματικά προςόντα και θ εμπειρία του ςχετικά τισ 

απαιτιςεισ που αναλαμβάνει όπωσ προκφπτει από τον ρόλο που ζχει περιγραφεί να ςυμμετζχει ςτθν 

Ομάδα Ζργου (βλζπε παραπάνω). 

- Αντίγραφα καταςτάςεων προςωπικοφ ι άλλα ζγγραφα με τα οποία να αποδεικνφεται θ υπαλλθλικι 

ςχζςθ των υπαλλιλων του αναδόχου και θ ςχζςθ εξάρτθςθσ ςτελζχουσ – υπεργολάβου τθσ Ομάδασ 

Ζργου. 
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- Αντίγραφα πτυχίων και αποδεικτικά επαγγελματικισ εμπειρίασ των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου. 

- ΑντικατάςταςθτουΥπευκφνουτουΖργουκαιτωνΣτελεχϊντθσΟμάδασΖργουπουκαπροτακοφνςτθνπρος

φοράεπιτρζπεταιμόνογιαςπουδαίολόγοκαιμεάτομαανάλογωνπροςόντωναπόαυτάπουαναφζρονταιςτ

θνπροςφοράκαιυπότθνπροχπόκεςθτθσζγκριςθστθσΑνακζτουςασΑρχισ. 

Ρροκειμζνουναπροβείςτθναντικατάςταςθτωνςτελεχϊντουοοικονομικόσ 

φορζασκαπρζπειναειδοποιιςειζγκαιρα, εγγράφωστθνΑνακζτουςααρχιτουλάχιςτονδζκαπζντε (15) 

θμερολογιακζσθμζρεσπριναπότθναντικατάςταςθκαιμεβάςιμθαιτιολόγθςθτθσαντικατάςταςθσ (π.χ. 

περιπτϊςεισλιξθστθσςυνεργαςίαστουμζλουσμετθνεταιρία).  

- ΘΑνακζτουςααρχιμπορείεπίςθσναηθτιςειτθναντικατάςταςθτουΥπεφκυνουΖργουιμζλουστθσΟμάδασ

Ζργουςεπεριπτϊςεισπουαποδεδειγμζναδενανταποκρίνεταιςτισαπαιτιςειστουζργου. 

-  

 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο75 

 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να διακζτουν (κατ’ 

ελάχιςτον) τα εξισ πρότυπα:76 

- Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2015 ι άλλο ιςοδφναμο που ζχει εκδοκεί από 

επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ, ςτα πεδία υλοποίθςθσ ολοκλθρωμζνων ζργων πλθροφορικισ, 

τθλεπικοινωνιϊν, υλικοφ (HW) και δικτφου. 

- Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ ISO 14001:2015 ι άλλο 

ιςοδφναμο που ζχει εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ. 

- Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ για τθ διαχείριςθ τθσ αςφάλειασ των πλθροφοριϊν ISO 

27001:2013 ι άλλο ιςοδφναμο που ζχει εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ,ςτα 

πεδία υλοποίθςθσ ολοκλθρωμζνων ζργων πλθροφορικισ, τθλεπικοινωνιϊν, υλικοφ (HW) και δικτφου. 

 

                                                           
75

 Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι 
ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 82 ν. 
4412/2016) 

76
 Ρρβλ άρκρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόςον απαιτοφν τθν προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν εκδιδόμενων από 

ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με οριςμζνα πρότυπα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, παραπζμπουν ςε ςυςτιματα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τα οποία βαςίηονται ςτθ ςχετικι ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων και ζχουν πιςτοποιθκεί από 
διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. Αναγνωρίηουν ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - 
μζλθ. Επίςθσ, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο 
ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν 
προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 
Τα πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται πρζπει να ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ και να βεβαιϊνουν ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και  να πλθροφν όλεσ τισ άλλεσ απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 82 
παρ.1 του ν. 4412/2016.  
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2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 

επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 

παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 

δεςμϊν τουσ με αυτοφσ77. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, τουσ 

αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 

ςτθρίηονται.  

 Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 

και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΩΙΙ 

του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 

μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 

εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ78. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 

οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ 79. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 

ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων 80. 

Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει υπεργολαβικά ςε τρίτουσ τθν υλοποίθςθ 

τμιματοσ του υπό ανάκεςθ ζργου, τότε κα πρζπει να κατακζςει ςυμπλθρωμζνο τον παρακάτω πίνακα 

κακϊσ και τισ ςχετικζσ δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. 

 

Ρεριγραφι εργαςιϊν/κακθκόντων που 

προτίκεται ο οικονομικόσ φορζασ να 

ανακζςει ςε Υπεργολάβο 

Επωνυμία Υπεργολάβου 
Θμερομθνία Διλωςθσ 

Συνεργαςίασ 

   

   

 

ΔΙΕΥΚΙΝΘΣΕΙΣ 

1.  Θ αρμόδια Επιτροπι δφναται να ηθτιςει από τον οικονομικό φορζα διευκρινίςεισ επί των ανωτζρω 

ςτοιχείων τεκμθρίωςθσ, ο οποίοσ υποχρεοφται να τα υποβάλει επί ποινι αποκλειςμοφ εντόσ τριϊν 

(3) εργαςίμων θμερϊν από τθν λιψθ του ςχετικοφ αιτιματοσ. 

2.  Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να υποβάλλει εκτόσ των ανωτζρω ςτοιχείων τεκμθρίωςθσ και κάκε 

                                                           
77

 Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ 
οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ   

78
 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   

79
 Θ απαίτθςθ αυτι τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται.   

80
 Ρρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78  ν. 4412/2016.   
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άλλο ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ που κεωρεί ότι τεκμθριϊνει τθν ικανότθτα για ςυμμετοχι του ςτον 

διαγωνιςμό ςτθν ανάλογθ κατθγορία δικαιολογθτικϊν μόνο κατά τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ και όχι 

εκ των υςτζρων. 

3.  Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζσ αποτελεί Ζνωςθ / Κοινοπραξία: 

- τα απαιτοφμενα ςτθν παροφςα παράγραφο ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ πρζπει να υποβάλλονται 

ανάλογα με τθ φφςθ τουσ χωριςτά για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ ι ςυγκεντρωτικά 

για τθν Ζνωςθ / Κοινοπραξία, 

- οι ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ είναι δυνατόν να καλφπτονται ακροιςτικά ςφμφωνα με 

τθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και μθ διάκριςθσ των διαγωνιηομζνων 

Σθμειϊνεται ότι ςτθν εμπειρία του οικονομικοφ φορζα, προςμετράται και θ αποδεδειγμζνθ εμπειρία 

του Υπεργολάβου. 

4.  Αν ο οικονομικόσ φορζασ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν (3) 

διαχειριςτικϊν χριςεων, κατακζτει τα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ τθσ χρθματοοικονομικισ του 

ικανότθτασ για το χρονικό διάςτθμα τθσ λειτουργίασ του. 

5.  Στοιχεία τεκμθρίωςθσ που εκδίδονται ςε γλϊςςα άλλθ, εκτόσ τθσ ελλθνικισ, κα ςυνοδεφονται 

υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 

καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 

δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 

Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 

ΡαράρτθμαIII, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ81 καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 

Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΫΩ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 

επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 

(www.hsppa.gr). 

                                                           
81

 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 
ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, ..., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ. Επιςθμαίνεται ότι από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι 
υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ 
και διαχείριςθσ του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ 
Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr. Επιςθμαίνεται ότι θ χριςθ τθσ ωσ άνω υπθρεςίασ για τθ ςφνταξθ 
του ΤΕΥΔ είναι προαιρετικι για τισ ανακζτουςεσ αρχζσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ, κακϊσ εξακολουκοφν να ζχουν τθ 
δυνατότθτα να διαμορφϊςουν το .doc αρχείο που είναι διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ ςτθ διαδρομι 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-
dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 
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Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν82. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 

οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 

εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 

2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 

αυτόν.  

Ϋσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 

ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 

αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.83 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 

Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα8485 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 

όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 

υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 

περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201686. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 

ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 

λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8)87. 

                                                           

82
Πρβ. άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52Α’) 

 
83

 Ρρβλ. ομοίωσ ανωτζρω υποςθμειϊςεισ ωσ προσ τθν υπογραφι του ΕΕΕΣ. 
84

 Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν 
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει 
ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   

85
 Για τον χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ των αποδεικτικϊν μζςων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΡΟΞΤΒ-Η9Κ) 

ζγγραφο τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ.  
86

 Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
87

 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
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Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 

εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 

αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.488. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 

και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 

πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 

Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 

θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 

εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 

79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 

ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν89. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 

υποβολι των δικαιολογθτικϊν90. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 

υπογραφισ τουσ. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά91: 

                                                           
88

 Θ αναφορά ςτθν παρ. 2.2.3.4 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράφου. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ  (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016 

89
 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 

90
 Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
91

 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 
διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί 
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν 
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Ωάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ 
(βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ 
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
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Σελίδα 41 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 

αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 

ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 

προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβολι του92. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που 

ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 

ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.293 και 2.2.3.494 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 

αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 

ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 

από τθν υποβολι του95. 

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 

υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 

και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 

υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 

διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 

πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 

από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 

εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 

κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 

μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 

ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων96. 

γ)Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 

Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 

(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του97από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 

                                                           
92

 Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι  προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 
4605/2019. 

93
 Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και 

αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν 
εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότεραοριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί 
ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον 
προςωρινό ανάδοχο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του υποςυςτιματοσ. 

94
 Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 

95
 Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 

4605/2019. 
96 Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
97

Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του 
ν. 4605/2019. 
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Σελίδα 42 

ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 

ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 

απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ98. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 

ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα 

ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 

χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 

αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 

οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 

οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 

καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 

κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 

επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 

εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2.Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 

επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 

εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 

κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 

το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 

περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 

από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 

υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 

χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 

δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.99 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 

επαγγελματικό μθτρϊο. 

                                                           
98

  Ρρβ. άρκρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
99

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 
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Σελίδα 43 

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν 
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 

(απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 

εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,100 εκτόσ αν, 

ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3.Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείσκα πρζπει να υποβάλλουν τα απαραίτθτα εκείνα ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθ 

χρθματοοικονομικι τουσ επάρκεια και φερεγγυότθτα προκειμζνου να αναλάβουν τθν υλοποίθςθ του 

ζργου. Συγκεκριμζνα, κα πρζπει να υποβλθκοφν: 

 Ιςολογιςμοί ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων 

(2017, 2018 και 2019), ςφμφωνα με τθν περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, ςε περίπτωςθ που υποχρεοφται ςτθν κατάρτιςθ 

Ιςολογιςμϊν, ι ςε περίπτωςθ που δεν υποχρεοφται ςτθν κατάρτιςθ ιςολογιςμϊν το ζντυπο Ε3 

των τελευταίων τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων (2017, 2018 και 2019) για το ςυνολικό φψοσ του 

ετιςιου κφκλου εργαςιϊν ι ςτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ εδρεφει ςτο εξωτερικό, τα 

αντίςτοιχα ιςχφοντα αποδεικτικά ζγγραφα. Σε περίπτωςθ που πρόκειται για φυςικό πρόςωπο, 

αντίςτοιχεσ Δθλϊςεισ Ψόρου Ειςοδιματοσ (Income Tax Filings), ι Εκκακαριςτικά Σθμειϊματα 

(Income Tax Returns), ι άλλα κατάλλθλα ζγγραφα και δικαιολογθτικά.  

 Εάν ο οικονομικόσ φορζασ λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα για χρονικό 

διάςτθμα μικρότερο των τριϊν τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων, κα πρζπει να υποβάλει 

ςτοιχεία για τισ διαχειριςτικζσ χριςεισ που λειτουργεί, από τα οποία να προκφπτει ότι ςυντρζχει θ 

ανωτζρω επάρκεια.  

 Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, τα ανωτζρω 

δικαιολογθτικά προςκομίηονται για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ξεχωριςτά, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ το 

ςχετικό κριτιριο πρζπει να πλθρείται από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ςωρευτικά. 

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 

δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 

οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.101 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 

τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, βάςει τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ και όπωσ περιγράφεται ςτθν ενότθτα 

2.2.6.102 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.7 

οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2015 ι άλλο 

                                                           
100

 Ρρβλ.παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με τοάρκρο 43 παρ. 7 α ςθμείο αδ’ του ν. 
4605/2019. 

101
 Θ καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του 

επάρκειασ εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
102

 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ II του 
Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτο άρκρο 2.2.6. 
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Σελίδα 44 

ιςοδφναμο που ζχει εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ, ςτα πεδία υλοποίθςθσ 

ολοκλθρωμζνων ζργων πλθροφορικισ, τθλεπικοινωνιϊν, υλικοφ (HW) και δικτφου, πιςτοποιθτικό 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ ISO 14001:2015 ι άλλο ιςοδφναμο που ζχει 

εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ και πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ για τθ 

διαχείριςθ τθσ αςφάλειασ των πλθροφοριϊν ISO 27001:2013 ι άλλο ιςοδφναμο που ζχει εκδοκεί από 

επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ, ςτα πεδία υλοποίθςθσ ολοκλθρωμζνων ζργων πλθροφορικισ, 

τθλεπικοινωνιϊν, υλικοφ (HW) και δικτφου.103 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 

μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ)προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 

το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του104.  Στισ 

λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ 

καταςτατικά, αντίςτοιχα ΨΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι 

μορφι του  οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι 

εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 

προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 

αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 

κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 

πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΨΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 

ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 

υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 

εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 

εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 

ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 

τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 

τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 

μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ105 που προβλζπονται από 

τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 

ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 

                                                           
103

 Εφόςον θ Α.Α. ζχει απαιτιςει τθ ςυμμόρφωςθ των οικονομικϊν φορζων με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ι/και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο ςυμπλθρϊνεται θ παροφςα παράγραφοσ, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 82 ν. 4412/2016, άλλωσ διαγράφεται. 

104
 Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α,υποπερίπτωςθ αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
105

 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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Σελίδα 45 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 

εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 

οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 

πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλόλθτασ όςον 

αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 

υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 

προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.106 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο107 

Κριτιριο ανάκεςθσ108 τθσ Σφμβαςθσ109 είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων: 

 

ΚΙΤΘΙΟ 

(κi) 
ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΒΑΥΤΘΤΑΣ 

(ςi) 

ΟΜΑΔΑ Α. Συνολικι Ρροςζγγιςθ Κατανόθςθσ του Ζργου 

Κ1 Συνολικι αντίλθψθ, κατανόθςθ απαιτιςεων, ςτόχου και 

αντικειμζνου του Ζργου 
8% 

Κ2 Ρροςαρμογι προςζγγιςθσ ςε ςχζςθ με το περιβάλλον 2% 

                                                           
106

 Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 
μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 

107
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 
108

 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του 
άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από 
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ 
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι 
προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΫΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΨ)  

109
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). 
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ανάπτυξθσ και λειτουργίασ του Ζργου 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α                                                                10% 

ΟΜΑΔΑ Β. Ροιότθτα τθσ Μεκοδολογικισ και Τεχνολογικισ Ρροςζγγιςθσ Υλοποίθςθσ 

Κ3 Μεκοδολογία διαχείριςθσ και υλοποίθςθσ του Ζργου 5% 

Κ4 Συνολικι λφςθ ςτισ επιχειρθςιακζσ και τεχνολογικζσ 

απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ του Ζργου 
50% 

Κ5 Κάλυψθ προδιαγραφϊν Αςφάλειασ, Ρολυκαναλικισ 

Διάκεςθσ, Ανοικτϊν Δεδομζνων, Ευχρθςτίασ και 

Ρροςβαςιμότθτασ 

5% 

Κ6 Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ, Ραραγωγικισ Λειτουργίασ και 

Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ 
10% 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β                                                                70% 

ΟΜΑΔΑ  Γ.  Οργάνωςθ Υλοποίθςθσ, Λειτουργία Διοίκθςθσ Ζργου και Εκπαίδευςθσ 

Κ7 Οργανωτικι Αποτελεςματικότθτα του ςχιματοσ 

διοίκθςθσ και υλοποίθςθσ Ζργου 
5% 

Κ8 Διακυβζρνθςθ και επικοινωνία με όλουσ τουσ 

ςυντελεςτζσ του Ζργου 
5% 

Κ9 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ  10% 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ                                                                 20% 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ                                         100% 

 

Τρόποσ αναλυτικισ βακμολόγθςθσ των επί μζρουσ κριτθρίων αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ 

Κριτιριο Κ1  Κρίνεται θ ςυνολικι προςζγγιςθ του Αναδόχου ςχετικά με τισ λειτουργικζσ και τεχνικζσ 

απαιτιςεισ, τουσ ςτόχουσ, το φυςικό αντικείμενο του ζργου και θ εν γζνει αντίλθψθ 

ςτισ παραμζτρουσ που κακορίηουν το ζργο. 

Κριτιριο Κ2  Κρίνεται θ προςαρμοςτικότθτα τθσ επιλεγμζνθσ προςζγγιςθσ του Αναδόχου ςε ςχζςθ 

με το περιβάλλον λειτουργίασ του ζργου. 

Κριτιριο Κ3 Κρίνεται ο βακμόσ επάρκειασ και καταλλθλόλθτασ τθσ ανάλυςθσ και εξειδίκευςθσ τθσ 

προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ και διαχείριςθσ ςτισ απαιτιςεισ του ζργου. 

Κριτιριο Κ4 Κρίνεται θ αναλυτικι προςζγγιςθ για τθν κάλυψθ των προδιαγραφϊν και απαιτιςεων 

του ζργου, τόςο λειτουργικά όςο και τεχνικά. Εξετάηεται θ εξειδίκευςθ τθσ 

μεκοδολογίασ και θ αναλυτικι και τεκμθριωμζνθ περιγραφι του ςχεδιαςμοφ και τθσ 

υλοποίθςθσ των απαιτοφμενων υποςυςτθμάτων, κακϊσ και θ παρουςίαςθ – 

εξειδίκευςθ του κατάλλθλου υποςτθρικτικοφ υλικοφ. Κρίνονται οι επιπλζον 

λειτουργικότθτεσ που προςφζρονται πζραν των ηθτοφμενων ςτθν παροφςα, οι οποίεσ 
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ςυμβάλουν ςτθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων του Ζργου. 

Κριτιριο Κ5 Κρίνεται θ εξειδίκευςθ ςε κζματα διαχείριςθσ και αςφάλειασ προςωπικϊν δεδομζνων, 

ανοικτϊν δεδομζνων ςε ςυνάρτθςθ με τθν αςφάλεια των δεδομζνων, πολυκαναλικισ 

διάκεςθσ και πρόςβαςθσ των υπθρεςιϊν, ευχρθςτίασ των εργαλείων και υπθρεςιϊν 

από τουσ χριςτεσ, κακϊσ και θ εν γζνει προςβαςιμότθτα τθσ πλατφόρμασ και των 

υπθρεςιϊν τθσ. 

Κριτιριο Κ6 Κρίνεται θ διαδικαςίασ πιλοτικισ εφαρμογισ του ςυςτιματοσ και των υπθρεςιϊν του, 

τα ςενάρια ελζγχου ςε ςχζςθ με το χρονοδιάγραμμα και τθ ρεαλιςτικότθτά του, κακϊσ 

επίςθσ χρονικι διάρκεια τθσ προςφερόμενθσ εγγφθςθσ πζραν τθσ ηθτοφμενθσ. 

Κριτιριο Κ7 Κρίνεται θ επάρκεια προςζγγιςθσ του υποψιφιου Αναδόχου όςον αφορά τθν 

οργάνωςθ, διοίκθςθ, υλοποίθςθ και ποιότθτα του Ζργου, ςε ςχζςθ με τισ 

ιδιαιτερότθτεσ του τελευταίου. 

Κριτιριο Κ8 Κρίνεται θ επάρκεια αναγνϊριςθσ και προςζγγιςθσ του υποψιφιου Αναδόχου ςε 

κζματα επικοινωνίασ με όλουσ τουσ ςυντελεςτζσ και εμπλεκόμενουσ ςτο ζργο.  

Κριτιριο Κ9 Κρίνεται θ επάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ που κα προτείνει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ. 

 

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ 110 

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 

ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ 

όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ111.  

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 

βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το 

άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι απόλυτθ βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο:  

U= ς1*Κ1 + ς2*Κ2 +……+ςν*Κν 

Για κάκε τεχνικι προςφορά υπολογίηεται ο Τελικόσ Βακμόσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ (ΤΒΤΡ), δθλ. ΤΒΤΡ = (UT/ 

UMAX)X100, όπου UMAX = θ απόλυτθ βακμολογία του καλφτερου τεχνικά υποψθφίου.  

Για κάκε οικονομικι προςφορά υπολογίηεται ο Τελικόσ Βακμόσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ (ΤΒΟΡ), δθλ. 

ΤΒΟΡ = (BMIN/ BK)X100, όπου BMIN = το ςυνολικό κόςτοσ τθσ χαμθλότερθσ οικονομικισ προςφοράσ.  

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ 

από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ τεχνικισ και οικονομικισ αξιολόγθςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατατάςςει τισ 

προςφορζσ ςε Συγκριτικό Ρίνακα, κατά φκίνουςα ςειρά του τελικοφ βακμοφ: 

                                                           
110

 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016 
111

 Θ βακμολόγθςθ πρζπει να είναι πλιρωσ και ειδικά αιτιολογθμζνθ και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτόσ από τθ 
βακμολογία, και τθν λεκτικι διατφπωςθ τθσ κρίςθσ ανά κριτιριο. 
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Β = 0,85 * (UΤ / UΜΑΩ) + 0,15* (ΒΜΙΝ/ ΒΚ) 

όπου: 

Β = ο τελικόσ βακμόσ τθσ προςφοράσ 

UΤ = ο βακμόσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ του υποψθφίου αναδόχου 

UΜΑΩ = ο βακμόσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ καλφτερθσ τεχνικισ προςφοράσ 

ΒΚ = το ςυνολικό κόςτοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ του υποψθφίου αναδόχου 

ΒΜΙΝ = το ςυνολικό κόςτοσ τθσ χαμθλότερθσ οικονομικισ προςφοράσ 

 

Θ πρϊτθ ςτο Συγκριτικό Ρίνακα κατάταξθσ, δθλαδι θ προςφορά εκείνθ με το μεγαλφτερο βακμό Β, 

κεωρείται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο ΡαράρτθμαIτθσ Διακιρυξθσ, για 

όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ  ανά είδοσ / τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 

τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 

είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 

ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ112. 

 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

2.4.2.1.Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 

πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 

παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον 

ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ 

και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 

(Ε..Η.ΔΗ..)»113. 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 

εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 

από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 

πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 

                                                           
112

 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
113

 Συςχζτιςθ με άρκρο  (Γλϊςςα) και. (Επικοινωνία) τθσ διακιρυξθσ (ιδίωσ εφόςον κατϋεπιλογι τθσ Α.Α. εφαρμόηονται οι παρ. 
1 και 5 του άρκρου 22 του ν. 4412/2016) 
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2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 

56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΨΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 

(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 

άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  

Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 

δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 

αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα 

προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 

διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ 

ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 

υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 

προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ των προςφορϊν.114 

2.4.2.2.Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 

ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 

προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 

αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ115. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 

προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 

προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα116, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 

4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 

τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 

νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 

ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 

τθν αξιολόγθςι τθσ. 

                                                           
114

 Ρρβλ άρκρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και 
τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019. 

115
 Ρρβλ άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

116
 Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017  
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2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 

τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 

ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  

Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 

θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 

περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 

θλεκτρονικό αρχείο pdf] 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 

όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 

από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 

φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 

εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν επιφφλαξθ 

των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ 

αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 

οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 

κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 

ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 

υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ117 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 

δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 

ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 

να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και 

δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία 

ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα 

που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Ωάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 

δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΨΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα 

προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των 

πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 

κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 

οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 

ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ118. 

 

                                                           
117

 Ρρβλ. άρκρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8, περ. β’ του ν. 4605/2019 και 
τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/2019 

118
 Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα να 

αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο περιεχόμενο του 
υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ   
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2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά» 

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 

περιλαμβάνουν119: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 

του ν. 4412/2016120, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 

ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου 

doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 

διακιρυξθσ (ΡαράρτθμαIII), 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 

τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 

οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 

από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων” του Ραραρτιματοσ  IIτθσ 

Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 

Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα 

των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο 

ωσ άνω Ραράρτθμα121122. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 

υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν123. 

 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά   

βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ,  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα V τθσ διακιρυξθσ. 

Α. Σιμζσ 

Θ τιμι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και των προσ προμικεια υλικϊν δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα.124 

                                                           
119

 Βλ. άρκρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 
120

 Δθμοςιεφκθκε ςτο ΨΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ιςχφει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κατά τα 
αναφερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΫΩ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ)http://www.eaadhsy.gr 

121
 Ρρβλ άρκρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

122
 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν   

βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν 
προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ. 

123
 Βλ. άρκρο 58 του ν. 4412/2016 

124
 Ρρβλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016. Εδϊ κα πρζπει να κακορίηεται με ςαφινεια θ ςχετικι μονάδα π.χ.  

ανκρωποϊρεσ κ.α. 
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Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 

προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 

προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το 

υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα V τθσ παροφςασ διακιρυξθσ125) ςε μορφι pdf. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν και τθν παράδοςθ 

των υλικϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ126. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ, ςφμφωνα με τισ υποκείμενεσ διατάξεισ. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Ψ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 

αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ϋσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΫ ι που κακορίηεται  

ςχζςθ ΕΥΫ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 

τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 

που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι127 ςτο κεφάλαιο 1.3 τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ.  

Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που 

περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ128 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6) 

μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 

αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 

ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 

αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 

περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 

προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 

ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 

ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

                                                           
125

 Εφόςον παρζχεται από τθ διακιρυξθ. 
126

 Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016 
127

 Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016 
128

 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 
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Σελίδα 53 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 

ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 

το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 

διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι129. 

 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ130 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 

απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 

ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Ωρόνοσ και τρόποσ 

υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 

2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 

προςφορϊν) , 2.4.5. (Ωρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 

(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,131 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 

ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 

κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 

διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 

προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 

3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 

περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 

4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 

κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων, 

ε) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

ςτ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

η) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 

παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

                                                           
129

 Ρρβλ. άρκρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
130

 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
131

 Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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Σελίδα 54 

3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ132 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 

φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 

Ρροςφορά»,τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

προςφορϊν και ϊρα 10:00. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπο)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία 

και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι. 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 

τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 

δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν 

χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 

τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 

οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 

αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά 

τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 

αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 

τα μζλθ του οργάνου133. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ μόνο των 

τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ 

αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό 

για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ. 

                                                           
132

 Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» (άρκρο 16) 

133
 Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν 

εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ” 
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Σελίδα 55 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 

ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο ,μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 

«Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι134 προσ ζγκριςθ. 

Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» 

επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 

κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ 

ΕΣΘΔΘΣ,  ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 

αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων135. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι 

προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 

θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν 

εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 

αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι 

τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 

ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 

προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 

από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 

μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται136: με κριτιριο τθν μεγαλφτερθ βακμολογία 

τεχνικισ προςφοράσ. 

Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ,θ ανακζτουςα αρχι 

επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ 

προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των 

οικονομικϊν φορζων. 

Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του 

αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ,  ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με 

αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του ωσ άνω 

ςταδίου137. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

                                                           
134

 μζςω του πιςτοποιθμζνου χριςτθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτο ςφςτθμα ΕΣΘΔΘΣ 
135

 Ρρβλ. εδάφιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
136

 Βλ. άρκρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016 
137

 Ρρβλ. εδάφιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
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Σελίδα 56 

Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, 

εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι 

Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ138. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ139 - 

Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 

μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν 140 από τθν κοινοποίθςθ τθσ 

ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ141 και τα πρωτότυπα ι 

αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 

δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 

ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 

για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 

μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 

(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 

Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 

φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ 

οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 

δικαιολογθτικϊν142. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 

αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 

και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το 

αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 

αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 

θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 

για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ143 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 

δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 

                                                           
138

 Ρρβλ. άρκρο 100 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 4, περ. β του  άρκρου 33 του ν.4608/2019. 
139

 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016 
140

 Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019   
141

 Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
142

 Σφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκαν με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.,  

143
 Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
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Σελίδα 57 

ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 

τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.144 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά145λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 

κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 

εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 

Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 

και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 

(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ. 

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 

προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ 

επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 

για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει 

υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του146.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 

περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 

επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 

Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 

οριηόμενα ανωτζρω147 και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε 

για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 

επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 

                                                           
144

 Ρρβ. ομοίωσ ωσ ανωτζρω, άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του 
ν. 4605/2019. 

145
 Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019. 

146
 Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3 

147
 Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
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Σελίδα 58 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 

διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςτεί 

οριςτικά148, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 

κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 

τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν 

ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 

παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 

περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 

αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 

εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 

 
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται και 
 
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 

ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 

κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 

οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 

ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 149. Θ υπεφκυνθ 

διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 

τθ ςφμβαςθ. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ,κζτοντάσ του 

προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ150 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 

ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 

προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 

ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  

αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά151.  

 

                                                           
148

 Ρρβ. άρκρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
149

 Ρρβ. άρκρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
Επισημαίνεται ότι η απόφαςθ κατακφρωςθσ κοινοποιείται ςτον προςωρινό ανάδοχο: α) ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται 
υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τον ζλεγχο αυτισ και τθ διαπίςτωςθ τθσ ορκότθτάσ τθσ από τθν Επιτροπι διαγωνιςμοφ, 
και β) ςτθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται θ υποβολι τθσ ανωτζρω υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου 
των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου και τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ. 

150
 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 

151
 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 ςθμείο δ’ του ν. 4605/2019. 
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Σελίδα 59 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 

είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 

αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 

αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ152 θ προκεςμία για τθν 

άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 

χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 

ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 

(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ153. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά154 μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 

ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 

Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 

Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 

υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν155 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 

προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 

19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικ. 56902/215 Υ.Α.  

Το παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 

προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ 

ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 

προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.156 

Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 

διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

                                                           
152

 Ρρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016 
153

 Ρρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016 
154

 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΥΑ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».  

155
 Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΥΑ 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 

υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)”. 
156

 Ρρβ. άρκρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019. 
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Σελίδα 60 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

 κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 

του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 

του π.δ. 39/2017. 

 διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β 

του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα και με τθν παρ. 1 του άρκρου 

9 του π.δ. 39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 

ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 

των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 

απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 

εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν 

προςφυγι και δεν μπορεί να ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ 

διενζργεια τθσ διαδικαςίασ157. 

Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 

δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα 

μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 

Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 

προςφυγισ158 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 

ΑΕΡΡ159. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 

βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 

των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και 

τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου160. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων 

βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με τα 

ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ 

με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ 

αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.Θ 

αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ161. Για τθν άςκθςθ τθσ 

                                                           
157

 Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016 
158

 Ρρβλ. άρκρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 
159

 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον 
τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 

160
 Ρρβλ. Άρκρο 372 παρ. 1 ζωσ 3 του ν. 4412/2016. 

161
 Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
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αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 

4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 

αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά162. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 

αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 

οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 

επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

                                                           
162

 Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο,πξνθαηαβνιήο, θαιήο ιεηηνπξγίαο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 

εκτόσ ΨΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 

αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 

ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 

ΡαράρτθμαVI τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 163 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 

εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΨΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 

ειδικότερα ορίηει.  

Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που καλφπτεται με τθν εγγφθςθ 

καλισ εκτζλεςθσ προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα 

που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα VI τθσ Διακιρυξθσ,  που κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ 

τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλομζνθσ προκαταβολισ. Θ προκαταβολι και θ 

εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1. τθσ 

παροφςασ (τρόποσ πλθρωμισ). 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσι 

αποδεςμεφονται, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υπθρεςιϊν και 

υλικϊν που παραλιφκθκε οριςτικά μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ 

αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 

εγγυιςεωνγίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

Με τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κα κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ 

λειτουργίασ για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που ανακφπτουν ι των ηθμιϊν που προκαλοφνται 

από δυςλειτουργία των ειδϊν κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, και δεν κα οφείλονται ςε 

κακοφσ χειριςμοφσ ι κακι μεταχείριςθ των ειδϊν και θ οποία ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ μετά τθν οριςτικι 

παραλαβι. Το ποςό τθσ εγγφθςθσ κα ανζρχεται ςτο ποςοςτό των 1,0% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ 

χωρίσ το ΨΡΑ.  

                                                           
163

 Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  
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Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 

αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν 

προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 

περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τισ ορκζσ μετριςεισ 

των αιςκθτιρων και κα πρζπει να φροντίηει για τθν βακμονόμθςθ των αιςκθτιρων τακτικά (κυρίωσ των 

μετεωρολογικϊν αιςκθτιρων και των μετρθτϊν χθμικϊν ενϊςεων)ι ακόμα και για τθν αντικατάςταςθ 

τουσ με καινοφργιουσ.Στόχοσ είναι οι αιςκθτιρεσ να λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ 

λειτουργίασ και ποιότθτασ αποτελεςμάτων, όπωσ αυτζσ ορίηονται από τον καταςκευαςτι, κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια του ζργου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ 

ανακζτουςα αρχι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο 

αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ και επιςτρζφεται θ 

εγγυθτικι καλισ λειτουργίασ ςτον ανάδοχο. 

Θ εγγφθςθ προςκομίηεται ςτο Διμο μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ των 

ειδϊν τθσ ςφμβαςθσ και ςε κάκε περίπτωςθ, πριν τθν επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. 

 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

 

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 

Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 

βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 

και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 

τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 

2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 

αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
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οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  

Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 

κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 

προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.164. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 

ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 

γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 

εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 

οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 

όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 

τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 

υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 

τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 

του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 

τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 

απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 

ν. 4412/2016.  

 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο165 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ θ οποία ορίηεται με 

απόφαςθ τθσ Α.Α.166. 

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο167 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 

τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 

διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

                                                           
164

 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
165

 Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 
166

 Ρρβλ άρκρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
167

 βλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 

υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 

Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ, παρζχοντασ 

τθν διακριτικι ευχζρεια ςτουσ προςφζροντεσ να  επιλζξουν με ςχετικι διλωςθ ςτον υποφάκελο τθσ 

οικονομικισ προςφοράσ τουσ. Θ Α.Α. δφναται να προβλζψει το προβάδιςμα ενόσ εκ των δφο τρόπων ςε 

περίπτωςθ που δεν επιλζξει ο προςφζρων. 

Α’ τρόποσ 

Α Στάδιο: Με το 100% τθσ αντίςτοιχθσ ςυμβατικισ αξίασ των Ψάςεων 1 και 2 μετά τθν οριςτικι παραλαβι 

των Ραραδοτζων 1.1, 2.1 και 2.2των Ψάςεων 1 και 2 ςτο τζλοσ τθσ  Ψάςθσ 2. 

Β Στάδιο:Με το 100% τθσ αντίςτοιχθσ ςυμβατικισ αξίασ των Ψάςεων 3, 4 και 5 μετά τθν οριςτικι 

παραλαβι των Ραραδοτζων 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 και 5.3των Ψάςεων 3, 4 και 5 ςτο τζλοσ 

τθσ Ψάςθσ 5. 

Β’ τρόποσ 

Α Στάδιο: Ωοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισμζχρι ποςοςτοφ 15% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Ψ.Ρ.Α. , με 

τθν κατάκεςθ  ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ 

καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ,  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1. τθσ παροφςασ. 

Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ 

ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία λιψεωσ 

μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται 

υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει 

κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ168 το οποίο  

κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ169. 

Β Στάδιο: Με το 100% τθσ αντίςτοιχθσ ςυμβατικισ αξίασ των Ψάςεων 1 και 2 μετά τθν οριςτικι παραλαβι 

των Ραραδοτζων 1.1, 2.1 και 2.2 των Ψάςεων 1 και 2 αφαιροφμενο κατά το ποςό τθσ εγγυθτικισ 

επιςτολισ ςτο τζλοσ τθσ  Ψάςθσ 2. 

Γ Στάδιο: Με το 100% τθσ αντίςτοιχθσ ςυμβατικισ αξίασ των Ψάςεων 3, 4 και 5 μετά τθν οριςτικι 

παραλαβι των Ραραδοτζων 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 και 5.3 των Ψάςεων 3, 4 και 5 ςτο τζλοσ 

τθσ Ψάςθσ 5. 

Οι ανωτζρω Ψάςεισ και Ραραδοτζα είναι ςφμφωνα με το άρκρο 6.2 και το Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ. Θ 

πλθρωμι κα γίνει υπό τθν προχπόκεςθ τθσ οριςτικισ παραλαβισ των αντίςτοιχων Ραραδοτζων, ςφμφωνα 

με το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του Ζργου, τθ ςφνταξθ των αντίςτοιχων Ρρωτοκόλλων Ραραλαβισ 

Αντικειμζνων από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ και τθν φπαρξθ των αντίςτοιχων πιςτϊςεων. 

                                                           
168

 Βλ. Απόφαςθ 2/51557/0026/10-09-01 ΨΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικϊν, ςτο βακμό που θ Α.Α. υπάγεται ςτο πεδίο 
εφαρμογισ τθσ 

169
 Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίηει θ Α.Α.  
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Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016170, κακϊσ 

και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 

ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

5.1.2.Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ  και τθν παροχι 

υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με 

τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων επιβάλλεται171 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, τθσ αρχικισ, 

κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 

ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016172 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 

Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)173 . 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου  και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ, ςφμφωνα με τισ υποκείμενεσ διατάξεισ. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ,όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει επί του κακαροφ ποςοφ. 

 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 

ζκπτωτοσ174 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 

ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που 

είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 

των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 

                                                           
170

 Ρρβλ. άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  
171

 Ρρβλ. άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 4605/2019. 
172

 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

173
 Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 

παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ 
και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 

174
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016 
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όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) 

θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι 

εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε, είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει, είτε με 

κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο, είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των 

τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ 

απόφαςθσ κιρυξισ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 

δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά 

επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ. 

5.2.2.  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 

ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 

ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να 

επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ175. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 

προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν 

τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΨΡΑ των 

υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΨΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 

αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 

για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 

παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 

προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 

ζκπτωτο. 

 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ176 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 

άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Ωρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 

(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 

αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 

                                                           
175

 Ρρβλ. άρκρο 218 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 25, υποπαρ. α του ν. 4605/2019.  
176

 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016 
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ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 

ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 

τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 

οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 

απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 

προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 

απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 

εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 

πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 

τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 

και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016177. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 

προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 

διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

                                                           
177

 Ρρβ. άρκρο 205Α του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019. 

20PROC006837654 2020-06-10

ΑΔΑ: 6ΞΣ1ΩΞΙ-1ΜΡ



Διακιρυξθ Δθμόςιου Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ με τίτλο «Ανάπτυξθ δικτφου ζξυπνων αιςκθτιρων για τθν βελτίωςθ 
τθσ ποιότθτασ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ ΒΑΑ Διμου Ρατρζων» 

 

 

Σελίδα 70 

6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ 

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί Επιτροπι 

Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου, που ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Α.Α.178,θ οποία και κα 

ειςθγείται  ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ρατρζων,για όλα τα 

ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ 

των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω 

όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ 

τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 

επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και 

άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ 

οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν 

περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 

κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του 

επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ 

τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ179 

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςεδεκατζςςερισ (14) μινεσ, διακρίνεται ςε πζντε (5) φάςεισ, 

αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφκαι λιγει ςε δεκατζςςερισ (14) μινεσ από τθν 

θμερομθνία υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ. 

Για τα επιμζρουσ ςτάδια παροχισ υπθρεςιϊν ι υποβολισ των παραδοτζων ορίηονται τμθματικζσ 

/ενδιάμεςεσ προκεςμίεσ  ωσ εξισ:  

• Ψάςθ 1:  Μελζτθ Εφαρμογισ, διάρκειασ ενόσ (1) μθνόσ 

• Ψάςθ 2: Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ Δικτφου Αιςκθτιρων, διάρκειασ ζξι (6) μθνϊν 

• Ψάςθ 3: Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν για τουσ Ρολίτεσ, Ανάπτυξθ Ρλατφόρμασ Διαχείριςθσ, 

Ανάπτυξθ Λογιςμικοφ Διαςφνδεςθσ και διάκεςθσ Δεδομζνων, διάρκειασ ζξι  (6) μθνϊν 

• Ψάςθ 4: Ριλοτικι Λειτουργία υποςυςτθμάτων, Θζςθ ςε λειτουργία, διάρκειασ τριϊν (3) 

μθνϊν 

• Ψάςθ 5: Εκπαίδευςθ, διάρκειασ ενόσ (1) μινα 

Το ζργο περιλαμβάνει τα εξισ προτεινόμενα παραδοτζα, ανά Ψάςθ:  

 

Φάςθ 1. Εκπόνθςθ Μελζτθσ Εφαρμογισ  

                                                           
178

 Ρρβλ. άρκρο 216, παρ. 1, όπωσ  τροποποιικθκε με τθν παρ. 6 του άρκρου 33 του ν.4608/2019 
179

 Άρκρο 217 του ν. 4412/2016 
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Ραραδοτζα:  

Ρ.1.1: Μελζτθ Εφαρμογισ 

 

Φάςθ 2. Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ Δικτφου Αιςκθτιρων  

Ραραδοτζα: 

Ρ.2.1: Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ Δικτφου Αιςκθτιρων  

Ρ.2.2: Ζκκεςθ ολοκλιρωςθσ εγκατάςταςισ και αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων μετριςεων  

 

Φάςθ 3. Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν  

Ραραδοτζα: 

Ρ.3.1 : Ανάπτυξθ  Διαδικτυακισ Ρφλθσ: Ζκκεςθ Ολοκλιρωςθσ και Εγκατάςταςθσ  

Ρ.3.2 : Ανάπτυξθ  εφαρμογισ για κινθτζσ ςυςκευζσ: Ζκκεςθ Ολοκλιρωςθσ και Εγκατάςταςθσ και 

διάκεςισ μζςω του Google & Apple Store 

Ρ.3.3 : Ανάπτυξθ  εφαρμογισ Διαχείριςθσ: Ζκκεςθ Ολοκλιρωςθσ και Εγκατάςταςθσ  

Ρ.3.4 : Ανάπτυξθ  λογιςμικοφ  Διαςφνδεςθσ και Διάκεςισ Δεδομζνων: Ζκκεςθ Ολοκλιρωςθσ και 

Εγκατάςταςθσ 

 

Φάςθ 4. Ριλοτικι Λειτουργία 

Ραραδοτζα: 

Ρ.4.1 : Ζκκεςθ πιλοτικισ λειτουργίασ Δικτφου Αιςκθτιρων  

Ρ.4.2 : Ζκκεςθ πιλοτικισ λειτουργίασ εφαρμογϊν για το πολίτθ  

Ρ.4.3 : Ζκκεςθ πιλοτικισ λειτουργίασ εφαρμογισ Διαχείριςθσ και διαςφνδεςθσ με τρίτα ςυςτιματα  

 

Φάςθ 5. Εκπαίδευςθ 

Ραραδοτζα: 

Ρ.5.1: Ρρόγραμμα εκπαίδευςθσ  

Ρ.5.2: Εκπαιδευτικό υλικό και οδθγοί χριςθσ ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι  

Ρ.5.3: Ζκκεςθ ολοκλιρωςθσ εκπαίδευςθσ 

 

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 

από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
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υπαιτιότθτα του αναδόχου180. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ 

αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν 

ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ181  Αν οι υπθρεςίεσ 

παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ 

του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 218 του ν. 4412/2016182 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

 

6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ183 

6.3.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 

ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 221, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο 

Ραράρτθμα Iτθσ παροφςασ.  

6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 

ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ 

επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι 

απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για 

τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα 

με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.  

6.3.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 

πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 

παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 

παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ 

αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 

προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 

υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ 

ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 

απόφαςθ.  

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ 

των οριηομζνων ςτο άρκρο 220.  

6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ 

του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 

                                                           
180

 Θ ωσ άνω περίπτωςθ φαίνεται να αφορά παράταςθ χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ 
τυχόν παράταςθ -τροποποίθςθ υπόκειται ςτισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 

181
 Ρρβλ. άρκρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 

182
 Ππωσ αυτό τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 25 του ν.4605/2019 

183
 Ρρβλ. άρκρο 219 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43, παρ. 26 του ν.4605. 
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παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει 

ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  

6.3.6. Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 

απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 

τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ 

διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι 

εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων 

των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε 

ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 

ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 221184του ν. 4412/2016.185 

 

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ186 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι του 50% των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 

παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ 

αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για 

τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε 

ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 

5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 

προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 

υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

 

6.5  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου 

6.5.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 

ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 

καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 

ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  

 

6.5.2 Εάν ο ανάδοχοσπτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 

αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 

                                                           
184

 Ρρβλ. παρ. 27 περ. β του άρκρου 43 του ν.4605/2019, κακϊσ και παρ. 7 του άρκρου 33  του ν.4608/2019, με τισ οποίεσ 
τροποποιικθκε θ παρ.11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016. 

185
 Ρρβλ και παρ. 5 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 

186
 Άρκρο 220 του ν. 4412/2016 
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ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 

θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 

αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  

 
6.5.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 

προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 

εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 

ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ)187. 

                                                           
187

 Ρρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Σροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο 
ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).  
Επιςθμαίνεται ότι εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. να ςυμπεριλάβει ι όχι, ςτο παρόν ςθμείο τθσ Διακιρυξθσ, 
τθ ριτρα υποκατάςταςθσ του αναδόχου (άρκρο 6.6.3)  ι να διαμορφϊςει τθ ςχετικι ριτρα με διαφορετικοφσ όρουσ. Σε 
κάκε περίπτωςθ, οι εν λόγω όροι κα πρζπει να είναι ρθτοί και ςαφείσ και να κείνται εντόσ του υφιςτάμενου νομοκετικοφ 
πλαιςίου και ιδίωσ των ςχετικϊν επιλογϊν που παρζχει το άρκρο 132 του ν. 4412/2016 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 

 

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1. Απαιτιςεισ – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

 

1.1. Ρλθροφοριακά Στοιχεία 

Ρράξθ 2 Ανάπτυξθ δικτφου ζξυπνων αιςκθτιρων για τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του 

αςτικοφ περιβάλλοντοσ ΒΑΑ Διμου Ρατρζων 

Ειδικόσ Στόχοσ 

ΕΤΡΑ ΡΕΡ ΔΕ 

2.c.1. Αφξθςθ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν ΤΡΕ ςε επιχειριςεισ και πολίτεσ 

Είδοσ Δράςθσ 

ΕΤΡΑ ΡΕΡ ΔΕ 1 

2.c.1.1. Ανάπτυξθ θλεκτρονικϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν 

Ηϊνθ Ραρζμβαςθσ 

ΒΑΑ 

Ηϊνθ 1: Ιςτορικό Κζντρο Ράτρασ – Τμιμα Γοφβασ 

Άξονασ 

Ρροτεραιότθτασ 

ΒΑΑ 

ΑΡ1: Ανάταξθ και ανάδειξθ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ 

Ράτρασ 

Στρατθγικοί Στόχοι 

ΒΑΑ 

ΣΣ1: Βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ πόλθσ τθσ Ράτρασ ωσ ιςχυρό πόλο τθσ 

κοινωνικισ και οικονομικισ ανάπτυξισ τθσ 

ΣΣ3: Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ, τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και 

βιϊςιμθ διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων 

Ειδικοί Στόχοι ΒΑΑ   ΕΣ1: Ανάπτυξθ και εφαρμογι λφςεων «ζξυπνθσ» πόλθσ ςτισ αςτικζσ περιοχζσ 

ΕΣ2: Βελτίωςθ μικροκλίματοσ αςτικϊν περιοχϊν, αφξθςθ πράςινων ηωνϊν και 

χϊρων αναψυχισ 

Ρροχπολογιςμόσ 150.000,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ 24%) 
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1.2. Γενικι Ρεριγραφι 

Θ Ρράξθ αφορά ςτθ δθμιουργία κατανεμθμζνου δικτφου ζξυπνων αιςκθτιρων που μπορεί να μετριςει 

πολλζσ παραμζτρουσ για μια πιο αποτελεςματικι διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ του Ιςτορικοφ Κζντρου 

τθσ πόλθσ. Μζςω του δικτφου ζξυπνων αιςκθτιρων επιδιϊκεται: 

(α) Εφαρμογι λφςεων ζξυπνθσ πόλθσ για τθν βελτίωςθ μικροκλίματοσ αςτικϊν περιοχϊν και τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

(β) Μζτρθςθ των περιβαλλοντικϊν δεδομζνων του Ιςτορικοφ Κζντρου του Διμου Ρατρζων, ϊςτε να 

εντοπιςκοφν οι περιοχζσ που χριηουν προςταςίασ και να γίνουν οι αναγκαίεσ παρεμβάςεισ. 

(γ) Καταγραφι και ζλεγχοσ περιβαλλοντικισ ρφπανςθσ, ποιότθτασ του αζρα, θχορφπανςθσ και 

φωτορφπανςθσ μζςω τεχνολογιϊν του Διαδικτφου των Ρραγμάτων (InternetofThings – IoT) και 

προςδιοριςμόσ υφιςτάμενων και προβλεπόμενων ποςοςτϊν/ δεικτϊν. 

(δ) Ζλεγχοσ και μετριςεισ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ ςτον αςτικό ιςτό. 

(ε) Βελτίωςθ ποιότθτασ παρεχόμενων υπθρεςιϊν ΤΡΕ μζςω πολυκαναλικισ διάκεςθσ. 

(ςτ) Αφξθςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςε ανοικτά δεδομζνα. 

Στουσ πολίτεσ κα παρζχεται – μζςω εφαρμογϊν παρουςίαςθσ δεδομζνων ζξυπνων υποδομϊν – θ 

δυνατότθτα προβολισ χριςιμων πλθροφοριϊν ςυλλεγόμενων μζςω του δικτφου ζξυπνων αιςκθτιρων 

που κα τοποκετθκοφν ςε διάφορα ςθμεία και το οποίο βαςίηεται ςε τεχνολογίεσ του Διαδικτφου των 

Ρραγμάτων (IoT). Οι πολίτεσ κα παρακολουκοφν ςε πραγματικό χρόνο τθν ανάλυςθ των ςυλλεγόμενων 

δεδομζνων ςχετικά με τθν ποιότθτα του αςτικοφ περιβάλλοντοσ (π.χ. θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία, 

επίπεδα κορφβου, μόλυνςθ τθσ ατμόςφαιρασ, κλπ.). 

 

1.3. Ανάλυςθ Λειτουργικϊν Ρροδιαγραφϊν 

Ρλζον των παρεμβάςεων που απαιτοφν προμικεια και εγκατάςταςθ δικτφου αιςκθτιρων και γενικότερα 

του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ, προβλζπεται θ ανάπτυξθ διαδικτυακισ πφλθσ (portal) κακϊσ και 

εφαρμογισ για φορθτζσ ςυςκευζσ (mobileapp) ωσ εργαλεία παροχισ υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ προσ 

τουσ πολίτεσ. Επιπλζον πρόκειται να αναπτυχκεί μια πλατφόρμα διαχείριςθσ (administrator’splatform) για 

τουσ υπευκφνουσ διαχειριςτζσ του φορζα θ οποία και κα δίνει τθ δυνατότθτα διαχείριςθσ του δικτφου 

αιςκθτιρων. Τζλοσ, το ζργο απαιτεί τισ απαραίτθτεσ ςυμπλθρωματικζσ υπθρεςίεσ: α) υπθρεςίεσ μελζτθσ 

εφαρμογισ/κακοριςμοφ προδιαγραφϊν ζργου β) υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ προσ τουσ διαχειριςτζσ του 

ςυςτιματοσ και γ) ςφνταξθσ τευχϊν διαχείριςθσ και χριςθσ λογιςμικϊν και περιβαλλόντων διεπαφισ. 

Συγκεκριμζνα, το ζργο πρζπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο τα πιο κάτω επιμζρουσ υποςυςτιματα: 

Υποςφςτθμα 1: Δίκτυο αιςκθτιρων για τθν ςυλλογι περιβαλλοντικϊν δεδομζνων, οι οποίοι κα 

εγκαταςτακοφν ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία ςτο κζντρο τθσ πόλθσ. Το δίκτυο αιςκθτιρων κα αποτελζςει τθ 

βαςικι υποδομι μζςω τθσ οποίασ κα ςυλλζγονται δεδομζνα για περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ και τθν 

αποτφπωςθ των δεδομζνων εντόσ του αςτικοφ ιςτοφ του Διμου Ρατρζων. Το υποςφςτθμα, μζςω των 

κατάλλθλων λογιςμικϊν κα πρζπει να επιτρζπει τον ζλεγχο λειτουργίασ κακϊσ και ενθμζρωςθ για τυχόν 

βλάβεσ του δικτφου αιςκθτιρων. 
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Υποςφςτθμα 2: Εφαρμογζσ για τουσ πολίτεσ. Στα πλαίςια υλοποίθςθσ του ςυγκεκριμζνου υποςυςτιματοσ 

κα πρζπει να αναπτυχκοφν οι εξισ εφαρμογζσ που κα προςφζρουν υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ προσ τουσ 

πολίτεσ: 

 Διαδικτυακι Ρφλθ (webportal), μζςα από τθν οποία κα πραγματοποιείται παρακολοφκθςθ των 

περιβαλλοντικϊν δεδομζνων και  ςυνκθκϊν, παροχι πλθροφόρθςθσ για ςυνάκροιςθ κοινοφ 

κακϊσ και υπθρεςία ενθμζρωςθσ για ζκτακτεσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ ςε πραγματικό χρόνο. 

 Εφαρμογι για φορθτζσ ςυςκευζσ (κατ’ ελάχιςτο για λειτουργικά IOS και ANDROID) τθν οποία ο 

πολίτθσ κα μπορεί να κατεβάηει από τα αντίςτοιχα θλεκτρονικά ‘καταςτιματα’ (Apple και 

GooglePlaystore). Θ εφαρμογι κα του δίνει τθ δυνατότθτα να παρακολουκεί ςε πραγματικό 

χρόνο τισ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ που κα προκφπτουν από τα δεδομζνα που κα ςυλλζγονται 

από το δίκτυο των εγκατεςτθμζνων αιςκθτιρων (Υποςφςτθμα 1) ςτον αςτικό ιςτό τθσ πόλθσ. 

Υποςφςτθμα 3: Ενοποιθμζνο Σφςτθμα Διαχείριςθσ, για τουσ Υπευκφνουσ του Ψορζα χριςθσ, το οποίο κα 

παρζχει, κατ’ ελάχιςτο υψθλι εποπτεία τθσ λειτουργικισ κατάςταςθσ του ςυνόλου των αιςκθτιρων και 

κα μπορεί να επεξεργάηεται τα δεδομζνα πραγματικοφ χρόνου ϊςτε τουλάχιςτον να μπορεί να 

διαμορφϊνεται το κατάλλθλο πλζγμα πλθροφοριϊν προσ διάκεςθ ςτα κανάλια διεπαφισ με τουσ 

τελικοφσ χριςτεσ (πολίτεσ).  

Υποςφςτθμα 4: Λογιςμικό διαςφνδεςθσ του ςυςτιματοσ με τρίτεσ εφαρμογζσ και πλατφόρμεσ. Το 

ςυγκεκριμζνο  υποςφςτθμα κα παρζχει μζςω webservices όλα τα δεδομζνα που ςυλλζγονται μζςω του 

δικτφου αιςκθτιρων κακϊσ και κα μπορεί να αντλεί δεδομζνα από τρίτα ςυςτιματα εφόςον διακζτουν 

ανοικτά δεδομζνα και προςβάςιμα μζςω αντίςτοιχων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν. 

Το ςχιμα που ακολουκεί απεικονίηει ςχθματικά τα διαφορετικά υποςυςτιματα κακϊσ και τισ 

διαςυνδζςεισ τόςο μεταξφ τουσ όςο και με τισ επιμζρουσ εφαρμογζσ και λογιςμικά που κατ’ ελάχιςτο 

πρζπει να προςφζρει ο Ανάδοχοσ ςτα πλαίςια του παρόντοσ ζργου: 
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Εικόνα 1: Απεικόνιςθ Λογικϊν Επιπζδων, υποςυςτθμάτων και παραγόμενων υπθρεςιϊν 

 

1.3.1. Υποςφςτθμα 1: Δίκτυο αιςκθτιρων 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προβεί ςτθν προμικεια και εγκατάςταςθ πζντε κόμβων μετριςεων (5) για τθν 

ςυλλογι των περιβαλλοντικϊν δεδομζνων και δφο (2) κόμβων για μζτρθςθ ςυνάκροιςθσ κοινοφ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των απαιτοφμενων αιςκθτιρων. Μζςω των αιςκθτιρων κα πρζπει να 

ςυλλζγονται δεδομζνα  για τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ, για τθν ποιότθτα του αζρα (αιωροφμενα 

ςωματίδια με εφροσ 0.38 – 17um& μάηασ PM1/ PM2.5 / PM10 μm/m3
), για θχορφπανςθ, για 

φωτορφπανςθ κακϊσ και μετεωρολογικά δεδομζνα. 

Οι κόμβοι μέηπηζηρ πεπιβαλλονηικών δεδομένων κα εγκαταςτακοφν ςε πζντε (5) ςθμεία τθσ πόλθσ και 

ππόκειηαι να πεπιλαμβάνοςν αιζθηηήπερ για μέηπηζη: 

 

• Θερμοκραςίασ και υγραςίασ τθσ ατμόςφαιρασ 

• Επιπζδων κορφβου (ιχου) 

• Αιωροφμενων ςωματιδίων ατμόςφαιρασ  
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(Εφροσ μεγζκουσ ςωματιδίων 0.38 – 17um& μάηασ PM1/ PM2.5 / PM10 μm/m3) 

• Αερίων (gas sensor) 

o Μονοξείδιο του Αηϊτου (NO) 

o Διοξείδιο του Θείου (SO2) 

o Πηον(O3) 

o Μονοξείδιο του Άνκρακα (CO) 

o Διοξείδιο του Αηϊτου (NO2) 

• Επιπζδου φωτόσ (luminosty level) 

• Βροχισ (pluviometer sensor) 

• Ανζμου  

• Επιπζδων θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ 

 

Οι κόμβοι μζτρθςθσ ςυνάκροιςθσ κοινοφ κα εγκαταςτακοφν ςε δφο (2) κεντρικά ςθμεία  του αςτικοφ 

ιςτοφ και πρζπει να παίρνουν μετριςεισ με βάςθ τα θλεκτρονικά ςτίγματα που παράγονται από τισ 

φορθτζσ ςυςκευζσ των πολιτϊν που κα κινοφνται ςτισ ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ. 

Θ ςυλλογι των προ-αναφερκζντων δεδομζνων κα πρζπει να πραγματοποιείται ςε ςυνεχι βάςθ, δθλαδι 

24/7/365, ενϊ τα δεδομζνα κα πρζπει να αποςτζλλονται ςε «πραγματικό» χρόνο ςτθ κεντρικι Βάςθ 

Δεδομζνων ςτθν οποία κα αποκθκεφονται. Τα δεδομζνα αυτά κα πρζπει να αποςτζλλονται ανά δεκαπζντε 

(15) λεπτά ωσ μζγιςτο χρονικό διάςτθμα ςτο ενοποιθμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ του φορζα κακϊσ και ςτισ 

εφαρμογζσ χρθςτϊν μζςα από το λογιςμικό διαςφνδεςθσ και διάκεςθσ δεδομζνων.  

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διαςφαλίςει ότι θ μεταφορά των δεδομζνων κα μπορεί να γίνει με ζνα από τα 

εξισ δίκτυα: Ethernet ι GPRS, 3G ι Wi-Fi.  

Για τθν διαςφνδεςθ των αιςκθτιρων ςε δίκτυο κα πρζπει χρθςιμοποιθκοφν πλζον ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ 

δικτφων και πρωτόκολλα επικοινωνίασ π.χ. Zigbee, Sigfox, NoB/IoT, Wi-Fi ι 4G. Οι κζςεισ των κόμβων 

μετριςεων κα προςδιοριςτοφν με κριτιρια (α) τθν κάλυψθ ευρφτερθσ περιοχισ, (β) τθν διακζςιμθ 

τεχνολογία ςχετικά με τον αρικμό των αιςκθτιρων που μποροφν να τοποκετθκοφν ςε μία ςυςκευι, (γ) τθν 

χωροκζτθςθ δθμόςιων κτιρίων (για παροχι θλεκτρικισ ενζργειασ και τθν αποφυγι βανδαλιςμϊν) και (δ) 

το είδοσ των χϊρων (δρόμοι, πεηόδρομοι, πλατείεσ, κλπ.) ςε ςυνδυαςμό με τισ μετριςεισ που κα γίνουν ςε 

αυτό τον χϊρο. 
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Χωροκζτθςθ 

Ακολοφκωσ προτείνονται πζντε (5) κεντρικά ςθμεία τθσ Ράτρασ για τθν τοποκζτθςθ των κόμβων 

μετριςεων περιβαλλοντικϊν δεδομζνων, με κριτιριο τθν φπαρξθ δθμοτικοφ κτιρίου για τθν εφκολθ 

εγκατάςταςθ και τθν παροχι θλεκτρικισ ενζργειασ: 

 Ραλαιό Δθμοτικό Νοςοκομείο (Κυρίλλου 13) 

 Μζγαρο Λόγου και Τζχνθσ (Ρλατεία Γεωργίου Α) 

 Μόλοσ Αγ. Νικολάου 

 Νότιο Ράρκο  

 ΚΔΑΡΜΕΑ – Αμπζτ Ωαςμάν (Θουκυδίδου 106, Ηαρουχλζϊκα) 

Σθμειϊνεται ότι οι κόμβοι ςτα ςθμεία Μζγαρο Λόγου και Τζχνθσ (Ρλατεία Γεωργίου Α) και Μόλοσ Αγ. 

Νικολάου κα είναι κόμβοι μζτρθςθσ περιβαλλοντικϊν δεδομζνων και κόμβοι μζτρθςθσ ςυνάκροιςθσ 

κοινοφ. 

Επίςθσ ςθμειϊνεται ότι ο ανάδοχοσ κα πρζπει να επικαιροποιιςει τισ κζςεισ εγκατάςταςθσ των κόμβων 

με τθν ζναρξθ του ζργου, κατά τθν Μελζτθ Εφαρμογισ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του 

Διμου Ρατρζων. 

 

1.3.2. Υποςφςτθμα 2: Εφαρμογζσ για τουσ πολίτεσ 

Στουσ πολίτεσ κα παρζχεται, μζςω εφαρμογϊν (διαδικτυακισ πφλθσ αλλά και εφαρμογισ για φορθτζσ 

ςυςκευζσ), δυνατότθτα κζαςθσ των περιβαλλοντικϊν δεδομζνων κακϊσ και άλλων χριςιμων 

πλθροφοριϊν που κα παράγονται από το δίκτυο ζξυπνων αιςκθτιρων των κόμβων μζτρθςθσ. Οι πολίτεσ 

κα παρακολουκοφν ςε πραγματικό χρόνο τα δεδομζνα ι τισ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ποιότθτα του 

αςτικοφ περιβάλλοντοσ (π.χ. θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία, επίπεδα κορφβου, μόλυνςθ τθσ 

ατμόςφαιρασ, κλπ.) κακϊσ και δεδομζνα από τουσ κόμβουσ μζτρθςθσ ςυνάκροιςθσ κοινοφ. 

Σκοπόσ των δφο (2) εφαρμογϊν για τουσ πολίτεσ είναι αφενόσ θ διάκεςθ τόςο πρωτογενϊν δεδομζνων 

όςο και επεξεργαςμζνθσ πλθροφορίασ υπό μορφι υπθρεςίασ. 

Ειδικότερα, ςτο επίπεδο των εφαρμογϊν το υποςφςτθμα κα λαμβάνει δεδομζνα  για τισ εξισ μετριςεισ: 

 Μετριςεισ περιβαλλοντικϊν δεδομζνων του Ιςτορικοφ Κζντρου του Διμου Ρατρζων 

 Μετριςεισ περιβαλλοντικισ ρφπανςθσ, ποιότθτασ του αζρα 

 Μετριςεισ θχορφπανςθσ  

 Μετριςεισ φωτορφπανςθσ 

 Μετριςεισ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ ςτον αςτικό ιςτό 

 Μετριςεισ ςυνάκροιςθσ κοινοφ ςε ανοικτοφσ χϊρουσ 

Το υποςφςτθμα κα πρζπει να μπορεί να αξιοποιεί μια ι περιςςότερεσ βάςεισ δεδομζνων ι το API 

(Application Programming Interface) που κα υλοποιθκεί υπό το λογιςμικό διαςφνδεςθσ και διάκεςθσ 

δεδομζνων (Υποςφςτθμα 4 – 1.3.4). 

Το υποςφςτθμα απαρτίηεται από τισ εξισ επιμζρουσ εφαρμογζσ: 
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 Διαδικτυακι Ρφλθ (WebInterface). Θ διαδικτυακι πφλθ κα πρζπει να παρζχει ςτουσ πολίτεσ και 

επιςκζπτεσ του Διμου Ρατρζων όλθ τθν απαραίτθτθ πλθροφορία για τθν αξιοποίθςθ του ζργου 

και επιπλζον να τουσ ενθμερϊνει ςε πραγματικό χρόνο για τισ περιβαλλοντικζσ μετριςεισ για κάκε 

κόμβο μζτρθςθσ κακϊσ και για τθν ςυνολικι εικόνα των ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςτο αςτικό 

ιςτό τθσ πόλθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα θ εφαρμογι Διαδικτυακισ Ρφλθσ κα πρζπει να διακζτει κατ’ 

ελάχιςτο τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

1. Υποςτιριξθ ςτατικοφ περιεχομζνου με πολυμζςα (εικόνεσ, ιχοσ, βίντεο) 

2. Υποςτιριξθ δυναμικοφ περιεχομζνου 

3. Υποςτιριξθ πολλαπλϊν χρθςτϊν και ρόλων 

4. Αρχεία καταγραφισ ενεργειϊν χρθςτϊν 

5. Απεικόνιςθ των κόμβων μζτρθςθσ  του ζργου ςε διαδραςτικό χάρτθ  

6. Ρλθροφόρθςθ του χριςτθ ςε πραγματικό χρόνο για όλεσ τισ μετριςεισ 

7. Ωριςθ τεχνολογιϊν Web 2.0 

8. Λειτουργία ςε δφο γλϊςςεσ (Αγγλικά και Ελλθνικά) 

 

 Εφαρμογι για Ψορθτζσ Συςκευζσ (MobileApp). Θ εφαρμογι φορθτϊν ςυςκευϊν κα πρζπει να 

παρζχει τισ ίδιεσ δυνατότθτεσ με τθν διαδικτυακι πφλθ και κα πρζπει να είναι ςυμβατι με 

ςυςκευζσ iOS και Android, ςτισ αντίςτοιχεσ εκδόςεισ τελευταίασ διετίασ ανά λειτουργικό ςφςτθμα. 

Λειτουργικά πρζπει να παρζχει κατ’ ελάχιςτο: 

 

1. Υποςτιριξθ  περιεχομζνου με πολυμζςα (εικόνεσ, ιχοσ, βίντεο) 

2. Απεικόνιςθ των κόμβων μζτρθςθσ του ζργου ςε διαδραςτικό χάρτθ  

3. Ρλθροφόρθςθ του χριςτθ ςε πραγματικό χρόνο για όλεσ τισ μετριςεισ 

4. Λειτουργία ςε δφο γλϊςςεσ (Αγγλικά και Ελλθνικά) 

5. Λειτουργικά iOS και Android ςτισ αντίςτοιχεσ εκδόςεισ τουσ τθσ τελευταίασ διετίασ 

 

1.3.3. Υποςφςτθμα 3: Ανάπτυξθ Εφαρμογισ Διαχειριςτϊν 

Οι διαχειριςτζσ του φορζα κα πρζπει να ζχουν πρόςβαςθ τόςο ςε πλθροφορίεσ που αφοροφν τα 

δεδομζνα των κόμβων μζτρθςθσ (και των επιμζρουσ αιςκθτιρων) όςο και ςε ςτοιχεία που αφοροφν τθ 

λειτουργικι τουσ κατάςταςθ αλλά και ςε τεχνικά τουσ χαρακτθριςτικά.  

Θ εφαρμογι Διαχείριςθσ  κα ζχει τθν δυνατότθτα  να προςφζρει ςτουσ διαχειριςτζσ ζνα  πίνακα ελζγχου ο 

οποίοσ κα δίνει τθν ςυνολικι εικόνα τθσ λειτουργίασ των επιμζρουσ αιςκθτιρων  του δικτφου κακϊσ και 

τθν ςυνολικι επίβλεψθ τθσ λειτουργία του δικτφου. Σκοπόσ του ςυγκεκριμζνου υποςυςτιματοσ είναι θ  

δυνατότθτα που κα δίνει ςτουσ διαχειριςτζσ να μποροφν να ζχουν τθν ςυνολικι εικόνα των μετριςεων 

κακϊσ και τθσ διακεςιμότθτασ του δικτφου ςε πραγματικό χρόνο. 

Μζςα από γραφικζσ διεπαφζσ  κα παρουςιάηεται θ λειτουργία του κάκε κόμβου μζτρθςθσ κακϊσ και θ 

λειτουργία του κάκε αιςκθτιρα. Ριο ςυγκεκριμζνα κα παρουςιάηονται με αντίςτοιχεσ χρωματικζσ 

ενδείξεισ που κα δίνουν άμεςθ απεικόνιςθ τθσ διακεςιμότθτασ του κάκε αιςκθτιρα κακϊσ και τυχόν 

ςφαλμάτων ι δυςλειτουργίασ ςτο δίκτυο ι ςε μζροσ αυτοφ.  
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Σε κάκε αιςκθτιρα ο χριςτθσ κα ζχει τθν δυνατότθτα να δει ζνα ςφντομο ιςτορικό των τελευταίων 

μετριςεων(quickview) ενϊ κα υπάρχει και θ επιλογι να δει το πλιρθ ιςτορικό των μετριςεων για κάκε 

αιςκθτιρα. 

Θ πλατφόρμα κα τθρεί αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα καταγραφισ ςφαλμάτων. Κάκε ςφάλμα το οποίο κα 

παρουςιάηεται ςτθν λειτουργία του δικτφου κα καταγράφεται αυτόματα ςτο ςφςτθμα με τα απαραίτθτα 

ςτοιχεία (κόμβοσ, αιςκθτιρασ, ϊρα/θμερομθνία κλπ). 

Επιπλζον το υποςφςτθμα κα διατθρεί ςφνδεςθ με το υποςφςτθμα Διαςφνδεςθσ και Διάκεςθσ Δεδομζνων. 

Στόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφνδεςθσ είναι ι παρακολοφκθςθ όλων των ταυτοποιθμζνων κλιςεων που 

πραγματοποιοφνται ςτο ςφςτθμα για τθν διάκεςθ δεδομζνων ςε τρίτα ςυςτιματα. 

Θ πρόςβαςθ ςτο υποςφςτθμα από τουσ διαχειριςτζσ  κα γίνεται μζςω μθχανιςμοφ αυκεντικοποίθςθσ και 

κα παρζχει δυο (2) επιπζδων διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ ςτισ επιμζρουσ υπθρεςίεσ του υποςυςτιματοσ. 

Στα πλαίςια αυτά κα πρζπει να ςχεδιαςτεί και να υλοποιθκεί εξειδικευμζνθ εφαρμογι θ οποία κα 

επιτρζπει τθ διαπιςτευμζνθ πρόςβαςθ ςτελεχϊν του φορζα και κα τουσ επιτρζπει, μζςω κονςόλασ, να 

διαχειρίηονται τα πιο κάτω: 

 Δίκτυο Κόμβων: Αποτφπωςθ ςε διαδραςτικό χάρτθ και ζνδειξθ κατάςταςθσ λειτουργίασ 

 Διαχείριςθ Αιςκθτιρων: Αποτφπωςθ λεπτομερϊν χαρακτθριςτικϊν και διαχείριςθ τρόπου 

λειτουργίασ (π.χ. ρυκμόσ λιψθσ δεδομζνων, διακεςιμότθτα, κλπ.). 

 Διαχείριςθ Σφαλμάτων: Τιρθςθ αρχείου ςφαλμάτων  

 Ενθμερϊςεισ: Άμεςθ ενθμζρωςθ μζςω email ςτουσ υπευκφνουσ του φορζα για τθν λειτουργία του 

υποςυςτιματοσ δικτφου αιςκθτιρων (υποςφςτθμα 1). 

 Διαχείριςθσ υποςυςτιματοσ Διαςφνδεςθσ & Διάκεςθσ Δεδομζνων: Ραρακολοφκθςθ όλων των 

ταυτοποιθμζνων κλιςεων για διάκεςθ δεδομζνων ςε τρίτα ςυςτιματα. 

Κατ’ ελάχιςτο πρζπει να ζχουν πρόςβαςθ ςτα πρωτογενι δεδομζνα κακϊσ και  ςτα υποςυςτιματα του 

ζργου μζςω ενιαίασ εφαρμογισ διαχείριςθσ, με τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

 Διαςφνδεςθ με το υποςφςτθμα δικτφου αιςκθτιρων 

 Λειτουργία ςε μια γλϊςςα (Ελλθνικά) 

 Ωριςθ ςφγχρονων τεχνολογιϊν  

 Υποςτιριξθ δφο ρόλων χρθςτϊν, Διαχειριςτι και Ωειριςτι 

 Καταγραφι ενεργειϊν των χρθςτϊν 

 Δυνατότθτα διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ λειτουργίασ και ειδοποίθςθσ 24x7 ςε περίπτωςθ 

αςτοχίασ/ςφάλματοσ ςε υποςφςτθμα ι μζρουσ αυτοφ 

 

Διευκρινίηεται ότι με τον όρο «δυνατότθτα διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ λειτουργίασ», που αφορά 

ςτθν εν λόγω εφαρμογι διαχείριςθσ του φορζα, εννοοφνται τα ακόλουκα: 

 Απεικόνιςθ κατάςταςθσ λειτουργίασ (ON/OFF) ςε πραγματικό χρόνο  

 Δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ επανεκκίνθςθσ ςυςκευισ (αν θ λειτουργία επανεκκίνθςθσ 

υποςτθρίηεται από τον αντίςτοιχο εξοπλιςμό) 

 Ρρόςβαςθ ςτα αρχεία μετριςεων των ςυςκευϊν και αιςκθτιρων  
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1.3.4. Υποςφςτθμα 4: Λογιςμικό Διαςφνδεςθσ και Διάκεςθσ Δεδομζνων 

Στο πλαίςιο τθσ διάκεςθσ περιβαλλοντικϊν δεδομζνων του Διμου, προβλζπεται να αναπτυχκεί κατάλλθλο 

λογιςμικό διαςφνδεςθσ, το οποίο  κα αντλεί όλα τα δεδομζνα από τουσ κόμβουσ μζτρθςθσ  και κα τα 

μετατρζπει ςε κατάλλθλθ μορφι όπου μζςα από webServices και μζςω ανοικτϊν προτφπων κα είναι 

διακζςιμα προσ χριςθ από εξωτερικζσ εφαρμογζσ και τρίτα ςυςτιματα. 

Συγκεκριμζνα, το υποςφςτθμα, κα ζχει δυνατότθτεσ ειςαγωγισ, εξαγωγισ, αποκικευςθσ, επεξεργαςίασ 

και διακίνθςθσ πλθροφορίασ από και προσ άλλα πλθροφοριακά ςυςτιματα.  

Επιπλζον κα δίνει τθν δυνατότθτα ςυνδυαςμοφ ςυνόλων δεδομζνων (Data Sets) και τθν δυνατότθτα 

διάδραςθσ υπθρεςιϊν, χωρίσ επανειλθμμζνθ παρζμβαςθ του χειριςτι, ϊςτε να επιτυγχάνεται ςυνεκτικό 

αποτζλεςμα και να ενιςχφεται θ προςτικζμενθ αξία των ςυνόλων δεδομζνων και των υπθρεςιϊν. 

Εκ μζρουσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ λειτουργοφν δφο Στακμοί παρακολοφκθςθσ τθσ 

ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ ςτθν Ράτρα τθσ ποιότθτασ του ατμοςφαιρικοφ αζρα ςτθν Ρλ. Γεωργίου και ςτθν 

Ρλ. Δροςοποφλου και εκδίδεται κακθμερινό Δελτίο Τιμϊν Ατμοςφαιρικισ φπανςθσ ςτο οποίο 

παρουςιάηονται οι ςχετικζσ μετριςεισ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ για τθν πόλθ τθσ Ράτρασ 

(http://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/anartitea/airpollutionofpatras.html).  

Επιπλζον ςτο πλαίςιο των ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων του Εργαςτθρίου Ψυςικισ τθσ Ατμόςφαιρασ του 

Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν ζχει δθμιουργθκεί το δίκτυο Αικζρασ, το οποίο είναι ζνα ςφςτθμα 

παρακολοφκθςθσ και καταγραφισ των αιωροφμενων ςωματιδίων και αποτελείται από αιςκθτιρεσ 

μζτρθςθσ των αιωροφμενων ςωματιδίων, πανοραμικζσ κάμερεσ και μια διαδικτυακι πλατφόρμα που 

καταγράφει τθν ποιότθτα του αζρα ςτθν Ράτρα ςε πραγματικό χρόνο (http://www.patrasair.gr/). 

Το υποςφςτθμα κα πρζπει να διακζτει τθν υποδομι ϊςτε να μπορεί να υποςτθρίξει τθν διαςφνδεςθ με τισ 

παραπάνω πλατφόρμεσ μζςω υπθρεςιϊν ανταλλαγισ δεδομζνων εφόςον τα δεδομζνα είναι ανοικτά και 

διακζςιμα προσ τρίτουσ. 

Κατά τθν ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ του υποςυςτιματοσ κα δοκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ δυνατότθτεσ 

διαλειτουργικότθτασ του και διαςφνδεςθσ με τα πλθροφοριακά ςυςτιματα που αναφζρκθκαν παραπάνω 

με ςκοπό τθν παροχι πλθροφόρθςθσ ςτουσ πολίτεσ για τισ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ ςτθν πόλθ. 

 

1.4. Ανάλυςθ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

 

1.4.1. Αρχιτεκτονικι Συςτιματοσ 

Θ αρχιτεκτονικι αποτελεί το πλαίςιο αρχϊν, προτεινόμενων πρακτικϊν, οδθγιϊν, πολιτικϊν και προτφπων 

που κακοδθγοφν το ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ, τθν εγκατάςταςθ, τθ λειτουργία και τθ διαχείριςθ 

ςυςτθμάτων και τεχνολογιϊν πλθροφορικισ. Θ προτεινόμενθ αρχιτεκτονικι για όλα τα υποςυςτιματα του 

ζργου, πρζπει να υιοκετεί τισ κατευκφνςεισ που υιοκετεί ο Διμοσ Ρατρζων μζχρι τϊρα ςε όλα τα 

αντίςτοιχα ζργα. Βαςικό μζλθμα του υποψιφιου αναδόχου είναι να προςφζρει τθν κατάλλθλθ τεχνικι 
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υποδομι, εφαρμογζσ και υπθρεςίεσ, που κα υποςτθρίξουν τόςο τθν υφιςτάμενθ όςο και τθν μελλοντικι 

μετεξζλιξθ των επιχειρθςιακϊν και διοικθτικϊν διαδικαςιϊν του Διμου Ρατρζων. 

Ειδικότερα, οι βαςικζσ αρχζσ τθσ αρχιτεκτονικισ του όλου ςυςτιματοσ, οι οποίεσ απαιτοφνται βάςει τθσ 

φιλοςοφίασ του Διμου, είναι: 

 Να βαςίηεται ςε παραμετρικι φιλοςοφία και να υποςτθρίηει τισ υφιςτάμενεσ επιχειρθςιακζσ 

διαδικαςίεσ του Διμου Ρατρζων. 

 Να υποςτθρίηει τον ευζλικτο αναςχεδιαςμό των διαδικαςιϊν. Το Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα κα 

υλοποιθκεί μετά από ςχετικι ανάλυςθ των διαδικαςιϊν και κα πρζπει να υποςτθρίηει τον 

επαναςχεδιαςμό τουσ με το χαμθλότερο κόςτοσ. 

 Να χρθςιμοποιθκοφν τεχνολογίεσ αιχμισ. Οι ςυνιςτϊςεσ (components) του ςυςτιματοσ κα 

πρζπει να βαςίηονται ςε τεχνολογίεσ αιχμισ, των οποίων όμωσ θ ςτακερότθτα και θ 

κοςτολογικι αποτελεςματικότθτα ζχουν δοκιμαςτεί. Ο εξοπλιςμόσ, οι διατάξεισ και οι 

εφαρμογζσ κα πρζπει να είναι ςυνεπείσ με τισ τρζχουςεσ τεχνολογικζσ τάςεισ και τθ γενικότερθ 

κατεφκυνςθ τθσ αγοράσ. 

 Να ςυνεργάηεται με τα πιο δθμοφιλι λειτουργικά ςυςτιματα και να κάνει χριςθ όλων των 

ευρζωσ διαδεδομζνων δικτυακϊν πρωτοκόλλων, όπωσ είναι το TCP/IP. 

 Να παρζχει πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία. Θ ζγκαιρθ πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία, κακϊσ και 

ςτα εργαλεία που απαιτοφνται για τθν διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ, πρζπει να είναι διακζςιμθ 

ςε όλουσ εκείνουσ που ζχουν τα κατάλλθλα δικαιϊματα πρόςβαςθσ. 

 

Θ αρχιτεκτονικι προτείνεται να είναι κεντρικοποιθμζνθ (centralized) ςυγκεντρϊνοντασ όλο τον εξοπλιςμό 

των εξυπθρετθτϊν (servers) ςε κεντρικό ςθμείο ςτο Διμο Ρατρζων ι ςτο G-cloud που κα δθμιουργθκεί 

ςφμφωνα με τισ κατάλλθλεσ προδιαγραφζσ.  

Σε κάκε περίπτωςθ θ επιλογι τθσ προτεινόμενθσ αρχιτεκτονικισ για το ζργο αυτό κα πρζπει να 

προςφζρει: 

- Μείωςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ ιδιοκτθςίασ (TCO- Total Cost Of Ownership) 

- Ωαμθλότερο κόςτοσ αναβάκμιςθσ υλικοφ και λογιςμικοφ 

- Ωαμθλότερο κόςτοσ ςυντιρθςθσ  

- Βζλτιςτθ τεχνικι υποςτιριξθ 

- Καλφτερθ υποςτιριξθ χρθςτϊν 

- Συγχρονιςμζνα δεδομζνα 

- Ωαμθλότερο κόςτοσ αναδιάρκρωςθσ χρθςτϊν 

- Ωαμθλότερθ τεχνολογικι πολυπλοκότθτα 

- Αυτόματθ Διαχείριςθ Συςτατικϊν (Component management) 

- Ανοχι ςφαλμάτων (Fault Tolerance) 

20PROC006837654 2020-06-10

ΑΔΑ: 6ΞΣ1ΩΞΙ-1ΜΡ



Διακιρυξθ Δθμόςιου Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ με τίτλο «Ανάπτυξθ δικτφου ζξυπνων αιςκθτιρων για τθν βελτίωςθ 
τθσ ποιότθτασ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ ΒΑΑ Διμου Ρατρζων» 

 

 

Σελίδα 85 

- Διαχείριςθ ςυναλλαγϊν (Transaction Management) 

 

Ρρζπει να τονιςτεί ότι βαςικζσ παράμετροι αξιολόγθςθσ τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ κα είναι θ αξιοποίθςθ 

των τεχνολογιϊν αιχμισ με χαρακτθριςτικά που επιτρζπουν: 

 Αρχιτεκτονικι πολλαπλϊν επιπζδων (N-tier), θ οποία κα ςυμπεριλαμβάνει clients (thin, thick, ι 

rich), applicationserver(s) – και databaseserver(s). Είναι επικυμθτό επίςθσ το ςφςτθμα να 

μπορεί να λειτουργεί και να εκμεταλλεφεται τα πρότυπα και τισ τεχνολογίεσ του Διαδικτφου, 

παρζχοντασ τθ λειτουργικότθτα του thinclient μζςα από τουσ δθμοφιλείσ webbrowsers, 

ειδικότερα ςτισ διαδικαςίεσ  που απαιτείται απομακρυςμζνθ πρόςβαςθ από τουσ χριςτεσ. 

 Ιςχυρζσ δυνατότθτεσ κλιμάκωςθσ (Scalability) 

 Ιςοκατανομι φορτίων λειτουργίασ (LoadBalancing) 

 Υψθλι διακεςιμότθτα (HighAvailability), μεγαλφτερθ από 90%, κατά τισ μζρεσ και ϊρεσ 

εργαςίασ. 

 Απόδοςθ (Performance) που κα ανταποκρίνεται ςτον όγκο των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν και δεν 

αποτελεί ςε καμία περίπτωςθ εμπόδιο ςτθν παραγωγικότθτα των τεχνικϊν υπθρεςιϊν του 

Διμου Ρατρζων. 

 Καταγραφζσ εργαςιϊν (Auditlogfiles): Θ διαχείριςθ, παρακολοφκθςθ και ςυντιρθςθ του 

ςυςτιματοσ κα γίνονται μζςα από δομθμζνεσ και καταγραφόμενεσ εργαςίεσ, ϊςτε να 

διαςφαλίηεται θ ομαλι του λειτουργικότθτα αλλά και θ αςφάλεια του ςυςτιματοσ ςε όλα τα 

επίπεδα με ενεργοποίθςθ και τιρθςθ αναλυτικισ καταγραφισ των λειτουργιϊν που εκτελεί 

κάκε χριςτθσ ςτο ςφςτθμα. 

 

Στο ςχιμα που ακολουκεί (εικόνα 3) ςυνοψίηονται τα υποςυςτιματα του ζργου ςε ζνα ενιαίο πλαίςιο 

αρχιτεκτονικισ. Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να δϊςει αναλυτικό ςχιμα αρχιτεκτονικισ το οποίο και κα 

ακολουκιςει κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου. 
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Εικόνα 3: Αρχιτεκτονικι υςτιματοσ 
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1.4.2. Απαιτιςεισ Σχεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Διεπαφϊν Χρθςτϊν 

 

 Καλαίςκθτθ εικαςτικι παρουςίαςθ. Θ διεπαφι του ςυςτιματοσ κα ςχεδιαςτεί και υλοποιθκεί με 

τζτοιο τρόπο ϊςτε να ακολουκεί ςυγκεκριμζνεσ γραφιςτικζσ φόρμεσ βάςθ των πλζον πρόςφατων 

προδιαγραφϊν «αυξθμζνθσ εμπειρίασ χριςτθ» (UserExperience - UX). 

 Βοικεια ςε χριςτεσ κατά τθν πλοιγθςθ ςτθν υπθρεςία. Ενςωμάτωςθ ςτθν υπθρεςία λειτουργίασ 

άμεςθσ υποςτιριξθσ/βοικειασ (online help), οδθγίεσ προσ τουσ χριςτεσ ανά διαδικαςία ι και 

οκόνθ, μθνφματα λακϊν (error messages) ςτθν Ελλθνικι και Αγγλικι γλϊςςα και ειδοποίθςθ των 

χρθςτϊν με όρουσ οικείουσ προσ αυτοφσ. 

 Ανεξαρτθςία από περιθγθτζσ ιςτοφ (browsers). Το περιβάλλον περιιγθςθσ του χριςτθ κα είναι 

ανεξάρτθτο από το χρθςιμοποιοφμενο λογιςμικό πλοιγθςθσ. Θα υποςτθρίηει πλιρωσ και να 

παρουςιάηει τθν ίδια λειτουργικότθτα ςτουσ πιο δθμοφιλείσ και ςφγχρονουσ browsers (π.χ. 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, κ.λπ.). 

 Συμβατότθτα με τα επικρατζςτερα λειτουργικά ςυςτιματα φορθτϊν ςυςκευϊν (Android, iOS). 

 Σχεδιαςμόσ ςυςτιματοσ για διαφορετικζσ ςυςκευζσ. Το περιβάλλον περιιγθςθσ κα εμφανίηεται 

ίδιο ανεξάρτθτα από τθ ςυςκευι που χρθςιμοποιεί ο χριςτθσ για να το προςπελάςει. Θ υπθρεςία 

κα είναι απόλυτα λειτουργικι και φιλικι προσ τον χριςτθ από όλουσ τουσ δθμοφιλείσ τφπουσ 

ςυςκευϊν που χρθςιμοποιοφνται για πρόςβαςθ το διαδίκτυο όπωσ Θ/Υ, laptops, tablets, smart 

phones κ.α. Τονίηεται, ότι κα χρθςιμοποιθκοφν τεχνικζσ responsive html για το user interface ϊςτε 

το λογιςμικό που κα παραχκεί να υποςτθρίηει εγγενϊσ τθν παρουςίαςθ του περιεχομζνου ςε 

smart phones και tablets. 

 Δυνατότθτα ταυτόχρονθσ εξυπθρζτθςθσ μεγάλου αρικμοφ χρθςτϊν. Το ςφςτθμα κα είναι ςε 

κζςθ να υποςτθρίηει πολλοφσ χριςτεσ ταυτόχρονα, με χρόνο απόκριςθσ τον χαμθλότερο δυνατό 

και κα είναι προςπελάςιμο όλο το 24ωρο, με γριγορθ απόκριςθ και με δυνατότθτα γριγορθσ 

κλιμάκωςθσ ςε περιπτϊςεισ αφξθςθσ του φορτίου. Ζτςι το ςφςτθμα κα διατθρεί υψθλι απόδοςθ 

και μζγιςτθ διακεςιμότθτα. 

 Φιλικότθτα Διεπαφισ - Εφκολθ Ρρόςβαςθ για όλουσ. Κρίςιμοσ παράγοντασ επιτυχίασ του 

ςυςτιματοσ είναι θ φιλικότθτα τθσ διεπαφισ. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προτείνει μεκόδουσ και 

χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ που κα ςυμβάλλουν προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. Επίςθσ, κατά το 

ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ, ο Ανάδοχοσ κα λάβει υπόψθ του τισ προδιαγραφζσ του W3C (World 

Wide Web Consortium), προκειμζνου να είναι δυνατι και εφκολθ θ πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα και 

από ευπακείσ ομάδεσ πλθκυςμοφ. 

 Ευκολία διαχείριςθσ. Το ςφςτθμα κα παρζχει εφχρθςτο και αποτελεςματικό μθχανιςμό 

διαχείριςθσ των υπθρεςιϊν και εφαρμογϊν του. 

 Εναλλακτικζσ μορφζσ παρουςίαςθσ του περιεχομζνου. Υποςτιριξθ εναλλακτικϊν μορφϊν 

παρουςίαςθσ του περιεχομζνου για τθν εξυπθρζτθςθ ςυγκεκριμζνων αναγκϊν (π.χ. για εκτφπωςθ, 

κλπ.). 
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1.4.3. Απαιτιςεισ για τα Συςτιματα Διαχείριςθσ Δεδομζνων 

Ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιιςει ςφγχρονα ςχεςιακά ςυςτιματα διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων 

(RDBMS) για όλα τα επιμζρουσ ςυςτιματα και εφαρμογζσ, εξαςφαλίηοντασ τθν ευκολία διαχείριςθσ 

μεγάλου όγκου δεδομζνων, τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ εφαρμογϊν φιλικϊν ςτο χριςτθ, τθν 

αυξθμζνθ διακεςιμότθτα κακϊσ και τθ δυνατότθτα ελζγχου πρόςβαςθσ ςτα δεδομζνα. 

Θ λφςθ, που κα προτακεί από τον Ανάδοχο, κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ και να είναι κατάλλθλα 

προςαρμοςμζνθ ςτθν υφιςτάμενθ τεχνολογικι υποδομι του Διμου Ρατρζων, όπωσ και τουσ 

γενικότερουσ επιχειρθςιακοφσ του ςτόχουσ, που αφοροφν ςτθν ενοποίθςθ τεχνολογιϊν, υποδομϊν, 

εφαρμογϊν και δεδομζνων (enterpriseintegration). 

 

1.4.4. Διαλειτουργικότθτα 

Στο πλαίςιο τθσ διάκεςθσ περιβαλλοντικϊν δεδομζνων του Διμου, προβλζπεται να αναπτυχκεί 

κατάλλθλο ςτρϊμα δθμοςίευςθσ ςτο Internet μζςω ανοικτϊν προτφπων, οφτωσ ϊςτε τα δεδομζνα 

που διατθρεί ο Διμοσ ςχετικά με το αντικείμενο τθσ πράξθσ να είναι διακζςιμα προσ τρίτα ςυςτιματα. 

Συγκεκριμζνα, θ ζννοια τθσ Διαλειτουργικότθτασ αφορά ςτισ δυνατότθτεσ ειςαγωγισ, εξαγωγισ, 

αποκικευςθσ, επεξεργαςίασ και διακίνθςθσ πλθροφορίασ από και προσ άλλα πλθροφοριακά 

ςυςτιματα. Επιπλζον δίνει τθν δυνατότθτα ςυνδυαςμοφ ςυνόλων δεδομζνων (Data Sets) και τθν 

δυνατότθτα διάδραςθσ υπθρεςιϊν, χωρίσ επανειλθμμζνθ παρζμβαςθ του χειριςτι, ϊςτε να 

επιτυγχάνεται ςυνεκτικό αποτζλεςμα και να ενιςχφεται θ προςτικζμενθ αξία των ςυνόλων δεδομζνων 

και των υπθρεςιϊν. 

Στο πλαίςιο του παρόντοσ ζργου κα μελετθκεί τόςο θ επιχειρθςιακι όςο και θ τεχνολογικι διάςταςθ 

προκειμζνου το ςφςτθμα που κα αναπτυχκεί να κρικεί διαλειτουργικό ςτα πλαίςια τθσ πολιτικισ τθσ 

διαλειτουργικισ εξυπθρζτθςθσ. 

Σε ςχζςθ με τθν τεχνολογικι διάςταςθ, κα προδιαγράφει το τεχνολογικό ςχιμα διεπαφισ για 

πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ από τρίτα ςυςτιματα ι άλλουσ φορείσ αλλά και το αντίςτροφο και κα 

κακοριςτοφν: 

 Μια ςαφϊσ προςδιοριςμζνθ και κακοριςμζνθ μορφι για τισ πλθροφορίεσ (πρότυπα δόμθςθσ 

τθσ πλθροφορίασ/δεδομζνων και τθσ μεταπλθροφορίασ/δεδομζνων) 

 Ζνασ ςαφϊσ προςδιοριςμζνοσ και κακοριςμζνοσ τρόποσ για τθν ανταλλαγι των πλθροφοριϊν 

(τεχνολογίεσ επικοινωνιϊν και πρωτόκολλα με τα οποία μεταφζρεται θ πλθροφορία με τθ 

μορφι που κακορίηεται ςτο προθγοφμενο ςθμείο) 

 Ζνασ ςαφϊσ προςδιοριςμζνοσ και κακοριςμζνοσ τρόποσ για τθν πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ 

και ςτα δεδομζνα  

 Ζνασ ςαφϊσ προςδιοριςμζνοσ και κακοριςμζνοσ τρόποσ για τθν αναηιτθςθ των πλθροφοριϊν 

και των δεδομζνων π.χ. τεχνολογίεσ μεταδεδομζνων, υπθρεςίεσ Διαδικτφου (stateless ι όχι), 

υπθρεςίεσ καταλόγου ι άλλεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτα 

πλαίςια των δυςλειτουργικϊν υπθρεςιϊν κ.α. 
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Για τθ μορφι των πλθροφοριϊν και τθν υλοποίθςθ τθσ κα χρθςιμοποιθκοφν οι τεχνολογίεσ XML όπωσ 

περιγράφονται ςτα ανοικτά πρότυπα XML του διεκνοφσ οργανιςμοφ W3C (http://www.w3c.org) και 

του OGC (Open GIS Consortium). 

Τζλοσ το προτεινόμενο ςφςτθμα κα ςχεδιαςτεί κατάλλθλα ϊςτε να μπορεί να λειτουργιςει με τθν 

προςκικθ νζου εξοπλιςμοφ και ςε άλλα ςθμεία τθσ πόλθσ, να παρζχει «ανοικτά» δεδομζνα ςε άλλεσ 

εφαρμογζσ και να μπορεί να διαλειτουργιςει με χριςθ κοινϊν πρωτοκόλλων επικοινωνίασ τόςο με 

άλλα ςυςτιματα όςο και με τισ εφαρμογζσ διαχείριςθσ του τερματικοφ εξοπλιςμοφ. 

 

1.4.5. Ρολυκαναλικι προςζγγιςθ 

Θ αναγνϊριςθ τθσ ανάγκθσ για πολυκαναλικι διάκεςθ των δεδομζνων που κα αναπτυχκοφν ςτα 

πλαίςια υλοποίθςθσ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ είναι εμφανισ, δεδομζνου ότι θ διείςδυςθ και χριςθ 

τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ είναι μεγαλφτερθ αυτισ των ςτακερϊν ι φορθτϊν θλεκτρονικϊν 

υπολογιςτϊν, θ εποχι του mobile Internet αναπτφςςεται ραγδαία κακϊσ και ότι ζνασ από τουσ 

βαςικοφσ ςτόχουσ τθσ πράξθσ είναι θ ιςότιμθ πρόςβαςθ όλων πολιτϊν ςτισ δυνατότθτεσ των νζων 

τεχνολογιϊν και ςτθ γνϊςθ, ςτθ διακεςιμότθτα ψθφιακϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ κακϊσ και 

ςτθν καταπολζμθςθ του ψθφιακοφ χάςματοσ ςε όλεσ του τισ εκφάνςεισ (γεωγραφικζσ, θλικιακζσ, 

άτομα με αναπθρία κλπ.). 

Ζνα από τα πιο ςθμαντικά οφζλθ που κα προκφψουν από τθν υλοποίθςθ του ζργου είναι θ παροχι 

πλθροφοριϊν αναφορικά με τα περιβαλλοντικά δεδομζνα ςτον αςτικό ιςτό τθσ πόλθσ ςε πραγματικό 

χρόνο. Θ φφςθ του ζργου είναι τζτοια που ενκαρρφνει χριςτεσ μεταβλθτισ κζςθσ (mobile users). 

Πλεσ οι υπθρεςίεσ που κα υλοποιθκοφν κα υποςτθρίηονται και από φορθτζσ ςυςκευζσ όπωσ κινθτά 

τθλζφωνα (smart phones, pda, tablets κ.α., ενϊ το περιεχόμενο που κα προςφζρεται κα 

προςαρμόηεται κατά περίπτωςθ (adaptive content) ζτςι ϊςτε να  βελτιςτοποιείται θ παροχι 

υπθρεςίασ τόςο από πλευράσ ταχφτθτασ όςο και από πλευράσ όγκου δεδομζνων (bandwidth). 

 

1.4.6. Ανοικτά δεδομζνα 

Στα πλαίςια τθσ πράξθσ προβλζπεται θ ςυλλογι, οργάνωςθ και ταξινόμθςθ αρκετϊν δεδομζνων 

οργανωτικοφ ι διοικθτικοφ περιεχομζνου. Τα δεδομζνα αυτά, κα πρζπει να αντιμετωπιςτοφν ωσ 

δθμόςια και ςυνεπϊσ ωσ ανοικτά. 

Θ διατιρθςθ των δεδομζνων κα πρζπει να γίνεται κάτω από υψθλζσ απαιτιςεισ αςφάλειασ τόςο ςτθν 

αποκικευςθ (λιψθ τακτικϊν αντιγράφων αςφάλειασ back-up, λειτουργία εναλλακτικισ υποδομισ) 

όςο και ςτθ μεταφορά (χριςθ πρωτοκόλλων με κρυπτογράφθςθ κατά τθ μεταφορά κλπ). 

Για τα ελεφκερα δεδομζνα (όπωσ οι υπθρεςίεσ ενθμζρωςθσ) κα πρζπει να διαςφαλίηεται θ πρόςβαςθ 

ςε αυτά από όλουσ τουσ πολίτεσ, ακολουκϊντασ τισ προδιαγραφζσ των ανοικτϊν προτφπων για 

πολυκαναλικι διάκεςθ των υπθρεςιϊν. 

Γενικι ριτρα για όλεσ τισ περιπτϊςεισ παραδοτζων επί των οποίων υφίςτανται δικαιϊματα 

διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ: Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει όλα τα απαραίτθτα δικαιϊματα διανοθτικισ 
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ιδιοκτθςίασ επί των παραδοτζων ϊςτε να προςφζρει τισ κατάλλθλεσ άδειεσ ι να μεταβιβάηει τα 

ςχετικά δικαιϊματα ςτο φορζα. 

 

1.4.7. Απαιτιςεισ Αςφάλειασ 

Στο πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου Ζργου, ο Ανάδοχοσ καλείται να μελετιςει τθν υφιςτάμενθ αλλά 

ταυτόχρονα και να υλοποιιςει μια νζα ολοκλθρωμζνθ λφςθ αςφάλειασ για το ςφςτθμα. Για το ςκοπό 

αυτό, παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια οι γενικζσ αρχζσ αςφαλείασ, οι οποίεσ κα πρζπει να λθφκοφν 

υπόψθ ςτο Ζργο. 

Τα βαςικά επίπεδα αςφάλειασ του ςυςτιματοσ είναι τα ακόλουκα: 

 ΑςφάλειαΕφαρμογισ (Application Level Security). Αφορά ςτισ διακζςιμεσ λειτουργίεσ των 

επιμζρουσ εφαρμογϊν που μποροφν να εκτελοφν οι τελικοί χριςτεσ ανάλογα με 

ςυγκεκριμζνουσ και προκακοριςμζνουσ ρόλουσ, που τουσ ανατίκενται. 

 Αςφάλεια Βάςεων Δεδομζνων (Database Security). Αφορά ςτθν εφαρμογι μίασ 

προκακοριςμζνθσ πολιτικισ προςταςίασ των πλθροφοριϊν (Security Policy), ςχετικά με τθ 

δυνατότθτα προςπζλαςθσ και επεξεργαςίασ των πλθροφοριϊν τθσ Βάςθσ Δεδομζνων. 

 Αςφάλεια Δικτφων Επικοινωνιϊν (NetworkSecurity): Αφορά ςτθν προςταςία των 

πλθροφοριϊν του ςυςτιματοσ, φωνισ ι δεδομζνων, κατά τθ μετάδοςι τουσ μζςω 

ενςφρματων, αςφρματων και δορυφορικϊν δικτφων. 

Οι ςυγκεκριμζνεσ αρχζσ αςφάλειασ δεδομζνων, που αντιςτοιχοφν ςτα προαναφερκζντα επίπεδα και 

κατά ςυνζπεια κα πρζπει να αποτελοφν τα βαςικά ςυςτατικά μιασ Μελζτθσ Αςφάλειασ από τθν 

πλευρά του Αναδόχου, είναι: 

 Εξουςιοδότθςθ (Access Control): ςτον κάκε χριςτθ ζχει δοκεί εξουςιοδότθςθ για πρόςβαςθ 

ςτο ΓΣΡ με ςυγκεκριμζνα και προκακοριςμζνα δικαιϊματα. 

 Διακεςιμότθτα δεδομζνων (Availability of information): τα δεδομζνα πρζπει να είναι 

διακζςιμα οπότε απαιτθκεί. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί με χριςθ μθχανιςμϊν που 

αποτρζπουν επικζςεισ τφπου denial of service. 

 Μθ δυνατότθτα άρνθςθσ ςυμμετοχισ (Non-Repudiation): ο χριςτθσ δε κα πρζπει να μπορεί 

να αρνθκεί τθ ςυμμετοχι του ςε μια ςυναλλαγι. Αυτό είναι εφικτό με τθν φπαρξθ του 

κατάλλθλου μθχανιςμοφ καταγραφισ των κινιςεων των χρθςτϊν (auditing, logging) και των 

τροποποιιςεων των δεδομζνων (traceability). 

 Ακεραιότθτα (Integrity): τα δεδομζνα δεν πρζπει να αλλοιϊνονται. Για να εξαςφαλιςτεί θ 

ακεραιότθτα των δεδομζνων κα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν ςυςτιματα διαχείριςθσ Βάςεων 

Δεδομζνων που κα παρζχουν τουσ κατάλλθλουσ μθχανιςμοφσ διαφφλαξθσ τθσ ακεραιότθτασ 

(integrity) και ςυνζπειάσ τουσ (consistency) αλλά και να αποτρζπουν επικζςεισ δολιοφκοράσ 

δεδομζνων. 

 Εμπιςτευτικότθτα (confidentiality): ζνα τμιμα των δεδομζνων του ςυςτιματοσ ενδεχομζνωσ 

να κρικοφν από τον Διμο ωσ απόρρθτα και επομζνωσ κα πρζπει να είναι διακζςιμα μόνο 
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ςτουσ χριςτεσ εκείνουσ που είναι εξουςιοδοτθμζνοι για τθν προςπζλαςθ τουσ. Θ πιςτοποίθςθ 

τθσ δικαιοδοςίασ των χρθςτϊν κα πρζπει να βαςιςτεί πάνω ςτο ςφςτθμα των ρόλων. Επίςθσ, 

πρζπει να λαμβάνονται όλα τα κατάλλθλα μζτρα ϊςτε να αποτρζπονται επικζςεισ κλοπισ 

δεδομζνων.   

 

1.4.8. Μελζτθ Αςφαλείασ 

Θ ςφγχρονθ αντίλθψθ για τθν αςφάλεια των ςυςτθμάτων πλθροφορικισ υποδεικνφει πωσ ο 

ςυγκεκριμζνοσ όροσ ζχει ζνα πολφ ευρφτερο πεδίο εφαρμογισ από ότι ςτο παρελκόν και δεν 

περιορίηεται μόνο ςε τεχνικά κζματα, αλλά πρζπει να ςυνυπολογίηονται θ οργανωτικι δομι και οι 

επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ του υπό εξζταςθ Διμου. 

Επιπρόςκετα, υπάρχει θ κοινι πεποίκθςθ ςτθν επιςτθμονικι κοινότθτα ότι θ αςφάλεια πρζπει να 

αποτελεί εγγενζσ χαρακτθριςτικό των ςφγχρονων ςυςτθμάτων πλθροφορικισ και δεν πρζπει να 

προκφπτει από μία ςειρά εκ των υςτζρων προςκθκϊν και βελτιϊςεων ςε ζνα ιδθ υπάρχον ςφςτθμα. 

Τα παραπάνω επιβάλλουν τθν ενςωμάτωςθ τθσ Μελζτθσ Αςφαλείασ κατά τα πρϊτα ςτάδια τθσ 

ανάλυςθσ και του ςχεδιαςμοφ ενόσ νζου ςυςτιματοσ πλθροφορικισ. 

Θ Μελζτθ Αςφαλείασ γίνεται με γνϊμονα τα επίπεδα αςφαλείασ και τισ γενικζσ αρχζσ, που 

περιγράφονται παραπάνω, και είναι απαραίτθτθ προκειμζνου να εντοπιςτοφν οι αδυναμίεσ και να 

υλοποιθκοφν τα προβλεπόμενα μζτρα αςφαλείασ για το Σφςτθμα Υποδομισ. Θ Μελζτθ Αςφαλείασ κα 

αποτελεί τμιμα τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ που κα αναπτφξει ο ανάδοχοσ. 

Σε μια τζτοια Μελζτθ, κα πρζπει να καλυφκοφν κατ’ ελάχιςτο τα ακόλουκα κζματα: 

 Ρλαίςιο διαχείριςθσ κινδφνων και πολιτικι αςφαλείασ 

 Συμμόρφωςθ με τθν ιςχφουςα νομοκεςία 

 Τεχνικά μζτρα αςφαλείασ 

 Σχζδιο ανάκαμψθσ από καταςτροφι (disaster recovery plan) 

 Σχζδιο Εξουςιοδοτιςεων 

Τα παραπάνω περιγράφονται ςυνοπτικά ςτθ ςυνζχεια, προκειμζνου να είναι κατανοθτό από τον 

Ανάδοχο το ηθτοφμενο για κακεμία από τισ επιμζρουσ μελζτεσ. 

 

Ρλαίςιο Διαχείριςθσ Κινδφνων και Ρολιτικι Αςφαλείασ 

Θ διαχείριςθ κινδφνων αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικότερα μζρθ μιασ Μελζτθσ Αςφαλείασ και 

περιλαμβάνει τθ μελζτθ για το υπό ανάπτυξθ ςφςτθμα, κακϊσ και τθ ςφνταξθ τθσ πολιτικισ 

αςφαλείασ του οργανιςμοφ, θ οποία κα ακολουκείται από όλο το προςωπικό και κα ςυμβάλλει ςτθν 

αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των κινδφνων αυτϊν. 

Θ μελζτθ των κινδφνων περιλαμβάνει τθν αναηιτθςθ, εντοπιςμό, τεκμθρίωςθ, κατθγοριοποίθςθ και 

ιεράρχθςθ των κινδφνων, που ανακφπτουν από τθ διακίνθςθ, διαχείριςθ και αποκικευςθ τθσ 
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πλθροφορίασ, κακϊσ και τθν ανάπτυξθ μιασ ςτρατθγικισ διαχείριςθσ των κινδφνων, που ζχουν 

εντοπιςτεί κάνοντασ χριςθ των ανάλογων αντιμζτρων. 

Θ ςφνταξθ μιασ ενιαίασ πολιτικισ αςφάλειασ για τον Ανακζτοντα Ψορζα περιλαμβάνει όλεσ τισ αρχζσ, 

κανόνεσ και πρακτικζσ, που πρζπει να ακολουκοφνται από το προςωπικό προκειμζνου να 

επιτυγχάνεται το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα ςχετικά με τθν προςταςία τθσ διακινοφμενθσ 

πλθροφορίασ και τθν αςφάλεια του ςυςτιματοσ. 

 

Συμμόρφωςθ με διεκνι πρότυπα 

Στο πλαίςιο τθσ γενικότερθσ ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ αλλά και του κρατικοφ 

μθχανιςμοφ ςε κζματα αςφαλείασ, είναι ςθμαντικό να αξιοποιθκοφν ςτο μεγαλφτερο δυνατό βακμό 

τα διεκνι de facto ι de jure πρότυπα (π.χ. ISO 17799) ςχετικά με τθν αςφάλεια των ςυςτθμάτων 

πλθροφορικισ. 

 

Τεχνικά Μζτρα Αςφάλειασ 

Θ μελζτθ Αςφαλείασ ενόσ Συςτιματοσ Ρλθροφορικισ καταλιγει ςτθν περιγραφικι των τεχνικϊν, 

οργανωτικϊν και διοικθτικϊν μζτρων, που πρζπει να λθφκοφν για τθν επαρκι προςταςία του 

Συςτιματοσ. Ο Ανάδοχοσ καλείται να προδιαγράψει λεπτομερϊσ τα τεχνικά μζτρα αςφαλείασ, που 

απαιτοφνται, και να τα υλοποιιςει ςτο υπό ανάπτυξθ Σφςτθμα. 

Επίςθσ, κα πρζπει να περιγράψει ςυνοπτικά τα εναλλακτικά οργανωτικά και διοικθτικά μζτρα, που κα 

καταςτιςουν δυνατι τθν υλοποίθςθ των τεχνικϊν μζτρων. Για τθν υλοποίθςθ των οργανωτικϊν και 

διοικθτικϊν μζτρων αςφάλειασ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυνεργαςτεί, όταν και όποτε αυτό απαιτείται, 

με τον Ανακζτοντα Ψορζα, προκειμζνου να παρεμποδίηεται ςτον ελάχιςτο δυνατό βακμό θ λειτουργία 

του Ψορζα και να περιορίηονται οι επεμβάςεισ ςτθ λειτουργικότθτα του ΓΣΡ. 

Τα προτεινόμενα τεχνικά μζτρα αςφαλείασ κα αφοροφν και ςτα δφο (2) επίπεδα αςφαλείασ και 

ενδεικτικά κα πρζπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουκα: 

 Ρρόςβαςθ με πολλαπλά επίπεδα ελζγχου 

 Αςφαλι καταχϊρθςθ και κρυπτογράφθςθ των κωδικϊν πρόςβαςθσ 

 Δθμιουργία καταλόγου εξουςιοδοτθμζνων φυςικϊν προςϊπων, που κα ζχουν δικαίωμα 

πρόςβαςθσ κακϊσ και θ διαδικαςία ελζγχου τθσ ταυτότθτάσ τουσ 

 Κεντρικό ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ χρθςτϊν για το διαχειριςτι του Συςτιματοσ 

 Οριςμόσ αςφάλειασ ςε επίπεδο λειτουργικοφ ςυςτιματοσ, βάςθσ δεδομζνων και εφαρμογϊν 

 Σφςτθμα ελζγχου τθσ ακεραιότθτασ των δεδομζνων (data integrity) 

 Υποςτιριξθ για τθν πικανι μελλοντικι ενςωμάτωςθ ψθφιακϊν υπογραφϊν – PKI, εάν αυτό 

απαιτθκεί 

 Κρυπτογράφθςθ για τθν μεταφορά δεδομζνων πάνω από αναςφαλι δίκτυα (π.χ. Internet), εάν 

αυτό απαιτθκεί 
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 Δυνατότθτεσ logging 

 Ρροςταςία από δικτυακζσ ειςβολζσ 

 Ρροςταςία από ιοφσ, worms, Trojans, κλπ 

 

Σχζδιο Ανάκαμψθσ από Καταςτροφι 

Το ςχζδιο αυτό περιλαμβάνει όλεσ τισ απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ για τθν ανάκαμψθ του ςυςτιματοσ και 

τθν ανάκτθςθ των δεδομζνων του ςε περίπτωςθ φυςικισ ι άλλθσ καταςτροφισ. Αφορά ςτθ ςυνζχιςθ 

τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ – και όχι των δραςτθριοτιτων του Ανακζτοντοσ Ψορζα ςυνολικά – 

μετά από κάποια καταςτροφι προξενοφμενθ από φυςικά αίτια (π.χ. ςειςμό, φωτιά, κλπ) ι από 

ανκρϊπινθ υπαιτιότθτα (κλοπι, δολιοφκορά, κλπ) που εκτιμάται ότι μπορεί να ζχουν ςοβαρζσ 

επιπτϊςεισ ςτθ λειτουργία του Συςτιματοσ. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να περιγράψει τθ διαδικαςία 

μεταφοράσ του Συςτιματοσ ςε κάποιο ενδιάμεςο μζροσ μζχρι να αποκαταςτακεί θ ηθμιά, ςτο μζροσ 

όπου ςυνζβθ θ καταςτροφι. Επιπλζον, κα περιγράψει με ακρίβεια το χωριςμό των βαςικϊν χρθςτϊν 

ςε ομάδεσ, οι οποίεσ ανάλογα με το ρόλο τθσ κακεμίασ, κα αναλάβουν να αποκαταςτιςουν το 

ςφςτθμα από τθν πλευρά του λογιςμικοφ, του εξοπλιςμοφ αλλά και των δεδομζνων. Τζλοσ, μζροσ του 

Σχεδίου Ανάκαμψθσ αποτελεί και θ αναλυτικι περιγραφι των διαδικαςιϊν τιρθςθσ των αντιγράφων 

αςφαλείασ. 

 

Σχζδιο Εξουςιοδοτιςεων ( Authorization Concept) 

Για τθ δθμιουργία του Σχεδίου Εξουςιοδοτιςεων ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργαςτεί με τον 

Ανακζτοντα Ψορζα και από κοινοφ να κακορίςουν ζνα ικανοποιθτικό αρικμό ρόλων, βάςει των 

οποίων κα γίνεται θ πρόςβαςθ των χρθςτϊν ςτισ λειτουργίεσ του Συςτιματοσ. Για κάκε ρόλο κα 

κακοριςτοφν ςυγκεκριμζνα δικαιϊματα πρόςβαςθσ (δθμιουργίασ, εμφάνιςθσ, τροποποίθςθσ, 

διαγραφισ, αρχειοκζτθςθσ) βαςικά δεδομζνα, δεδομζνα κινιςεων, αναφορϊν, εκτελζςιμων αρχείων 

και άλλων τεχνικϊν αντικειμζνων. Το ςχζδιο αυτό κα αποτελζςει τθ βάςθ για τθν εξουςιοδοτθμζνθ 

πρόςβαςθ των χρθςτϊν ςτο Σφςτθμα, αφοφ κάκε χριςτθσ κα μπορεί να αντιςτοιχθκεί ςε ζναν ι 

περιςςότερουσ ρόλουσ. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να περιγράψει ςτθ τεχνικι του προςφορά τον τρόπο, 

με τον οποίο το Σφςτθμα, που προτείνει, χειρίηεται κζματα εξουςιοδοτιςεων.  

Θ αρχιτεκτονικι προτείνεται να είναι κεντρικοποιθμζνθ (centralized) ςυγκεντρϊνοντασ όλο τον 

εξοπλιςμό των εξυπθρετθτϊν (servers) ςε κεντρικό ςθμείο ςτο Διμο Ρατρζων ι ςτο G-cloud. 

Θ τελικι επιλογι για το ςθμείο φιλοξενίασ του ςυνόλου ι μζρουσ των υποςυςτθμάτων κα αποτελζςει 

αντικείμενο τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ και θ τελικι απόφαςθ κα λθφκεί από το Διμο Ρατρζων. Θ 

Μελζτθ Εφαρμογισ κα περιλαμβάνει ενότθτα με αντικείμενο τθν Μελζτθ Αςφάλειασ των 

υποςυςτθμάτων. 

Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ λφςθ φιλοξενίασ (ςυνόλου ι μζρουσ) ςε υπάρχοντεσ εξυπθρετθτζσ του 

Διμου Ρατρζων, οι απαιτιςεισ αςφάλειασ περιλαμβάνουν επίπεδα αςφάλειασ (εφαρμογισ, βάςεων 

δεδομζνων και δικτφων επικοινωνιϊν) κακϊσ τα ςυςτατικά τθσ Μελζτθσ Αςφάλειασ. 
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Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ λφςθ φιλοξενίασ (ςυνόλου ι μζρουσ) ςτο G-Cloud, οι απαιτιςεισ και τα 

κζματα αςφάλειασ που κα αναφζρονται ςτθν Μελζτθ Αςφάλειασ κα πρζπει να καλφπτονται από τθν 

πολιτικι αςφάλειασ του G-Cloud. Σθμειϊνεται ότι ο Διμοσ Ρατρζων με τθν υπ’ αρ. 511 τθσ 27/6/2018 

Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΥΑΔΫΞΙ-ΒΞ6) ζχει εγκρίνει τθ ςυνεργαςία του με τθν ΚτΡ 

Α.Ε. για τθν υποςτιριξθ και φιλοξενία πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων του μζςω των υποδομϊν του G-

Cloud. Στθν εν λόγω απόφαςθ αναφζρεται ςαφϊσ ότι θ κεντρικι διάκεςθ υπολογιςτικϊν υποδομϊν 

και εφαρμογϊν, μζςω G-Cloud, προςφζρει υψθλοφ επιπζδου παρεχόμενθ αςφάλεια. Επίςθσ ςτο 

δικτυακό τόπο του G-Cloud αναφζρεται: «Οι διαδικαςίεσ και τα μζτρα αςφάλειασ που λαμβάνονται 

ςτο G-Cloud Data Center «Νεφζλθ» τθσ ΚτΡ Α.Ε., προκειμζνου να προςτατευκοφν τα δεδομζνα που 

φιλοξενοφνται και να ελαχιςτοποιθκοφν οι πικανότθτεσ να υπάρξει κάποιοσ ςοβαρόσ κίνδυνοσ που κα 

κζςει εκτόσ λειτουργίασ τα φιλοξενοφμενα Ρλθροφοριακά Συςτιματα και Εφαρμογζσ,  είναι 

ςφμφωνεσ με το πρότυπο αςφαλείασ ISO 27001:2013».  Επιπλζον για τον GDPR αναφζρεται: 

«Επιπρόςκετα, το κζντρο δεδομζνων του G-Cloud, κακϊσ και θ ΚτΡ Α.Ε. ςυνολικά, βρίςκονται ςε 

ςτάδιο προετοιμαςίασ για ςυμμόρφωςθ με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονιςμό Ρροςταςίασ 

Ρροςωπικϊν Δεδομζνων GDPR (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/679), ο οποίοσ εξεδόκθ το 2016 και κα ιςχφςει 

από τον Μάιο του 2018». 

 

1.4.9. Απαιτιςεισ Ευχρθςτίασ Συςτιματοσ 

Το ςφςτθμα κα πρζπει να διακζτει φιλικι διεπαφι χριςτθ επιτυγχάνοντασ υψθλό βακμό ευχρθςτίασ 

και φιλικότθτασ ςτθν χριςθ αυτοφ. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διενεργιςει/προτείνει ελζγχουσ 

ικανοποιιςεισ χρθςτϊν βάςει μετρικϊν εκτιμιςεων αποδοχισ χρθςτικότθτασ. 

Οι εφαρμογζσ κα πρζπει να διακζτουν υποςτιριξθ άμεςθσ βοικειασ (online help) και οδθγιϊν προσ 

τουσ χριςτεσ κακϊσ και μθνφματα/υποδείξεισ λακϊν (error messages) ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και εν 

γζνει ενθμζρωςθσ των χρθςτϊν με όρουσ οικείουσ προσ αυτοφσ αποφεφγοντασ δυςνόθτεσ 

κωδικοποιιςεισ και ειδικευμζνεσ τεχνικζσ ορολογίεσ. 

Τα ςθμαντικότερα ςτοιχεία κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ ευχρθςτίασ μιασ εφαρμογισ είναι: 

 Υιοκζτθςθ των βαςικϊν κανόνων που αφοροφν τισ εφαρμογζσ προθγμζνθσ διεπαφισ που 

ακολουκοφνται από όλα τα μοντζρνα αλλθλεπιδραςτικά λογιςμικά 

 Εκμάκθςθ τθσ χριςθσ του ςυςτιματοσ από τουσ τελικοφσ χριςτεσ εφκολα και γριγορα 

 Αυξθμζνθ απόδοςθ ςτθν εκτζλεςθ των λειτουργιϊν του ςυςτιματοσ 

 Ρεριοριςμζνοσ αρικμόσ λακϊν των χρθςτϊν κατά τθ χριςθ του ςυςτιματοσ και γριγοροσ 

τρόποσ ανάνθψθσ από αυτά 

 Γενικι ικανοποίθςθ των χρθςτϊν από τθν χριςθ των νζων τεχνολογικϊν μζςων 

Μεκοδολογίεσ που κατατάςςονται ςτον άνκρωπο-κεντρικό ςχεδιαςμό κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν 

πιςτοποίθςθ τθσ ευχρθςτίασ των τεχνολογικϊν μζςων και εφαρμογϊν που κα ενςωματωκοφν ςτθ 

λειτουργία του Διμου Ρατρζων και των επιμζρουσ ςτόχων που προδιαγράφονται, ϊςτε να επιτευχκεί 

το επικυμθτό επίπεδο ευχρθςτίασ και ποιότθτασ.  

Οι δράςεισ που κα πραγματοποιθκοφν κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου είναι οι εξισ: 
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 Ανάλυςθ των απαιτιςεων ενδεικτικϊν τελικϊν χρθςτϊν για τον κακοριςμό του προφίλ χριςτθ. 

Ωριςθ ςυνεντεφξεων με τουσ τελικοφσ χριςτεσ για τον κακοριςμό των ςτόχων ευχρθςτίασ 

μζςω ποςοτικϊν και ποιοτικϊν δεικτϊν. 

 Ωριςθ μοντζλων ανάλυςθσ εργαςιϊν και ενδεικτικϊν ςεναρίων, για τθν ανάλυςθ των τυπικϊν 

εργαςιϊν χριςθσ των εφαρμογϊν.  

 Ανάκεςθ ςε ειδικοφσ αξιολόγθςθσ ευχρθςτίασ, τθ διενζργεια ευρετικισ αξιολόγθςθσ 

ςχεδιαςτικοφ προτφπου για τθ ςφνταξθ αναφοράσ ςχετικι με τθ διεπαφι χριςθσ και τισ 

πικανζσ προτάςεισ επίλυςθσ. 

 

Ανάμεςα ςτισ διαδικαςίεσ που κα ακολουκθκοφν κατά τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του 

διαγωνιςμοφ, περιλαμβάνεται θ φπαρξθ ενόσ μθχανιςμοφ ελζγχου τθσ ποιότθτασ των αποτελεςμάτων 

του ζργου και αξιολόγθςθσ τουσ. Σε όλθ τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ του ζργου κα εφαρμοςκεί ζνασ 

μθχανιςμόσ επαναξιολόγθςθσ με ςκοπό τθ βελτίωςθ των αποτελεςμάτων ςφμφωνα με το μοντζλο 

spiral. 

Σκοπόσ είναι θ αξιολόγθςθ να οδθγιςει ςε ζναν ακόμθ κφκλο επαναλθπτικοφ ςχεδιαςμοφ ςφμφωνα 

πάντα με το μοντζλο spiral, ϊςτε ςτο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ να εξαλειφκοφν όλα τα προβλιματα που 

εντοπίςτθκαν. 

 

1.4.10. Απαιτιςεισ Ρροςβαςιμότθτασ 

Το ζργο κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ και απαιτιςεισ πρόςβαςθσ από ΑΜΕΑ 

και άλλεσ ευπακείσ ομάδεσ πλθκυςμοφ, και να ικανοποιοφνται οι ςχετικοί διεκνϊσ αναγνωριςμζνοι 

κανόνεσ και οδθγίεσ προςβαςιμότθτασ, όπωσ Web Accessibility Initiative και ςυγκεκριμζνα τα Web 

Content Accessibility Guidelines, Authoring Tool Accessibility Guidelines και User Agent Accessibility 

Guidelines, που αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ προςβάςιμων εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν για το διαδίκτυο, 

ειδικά όςον αφορά ςτθ ςφςταςθ επιπζδου 11 A (Level 11 A, W3C Web Content Accessibility 

Guidelines). 

Σθμειϊνεται ότι θ ςυμμόρφωςθ με τισ παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ ανά περίπτωςθ κα πρζπει 

να ελεγχκεί με ςυςτθματικό τρόπο με ευκφνθ του Αναδόχου, ο οποίοσ υποχρεοφται να παραδϊςει 

ςχετικό παραδοτζο ςτο οποίο να αναφζρονται επακριβϊσ οι πρόνοιεσ που ακολουκικθκαν για τθν 

τιρθςθ των προδιαγραφϊν προςβαςιμότθτασ και τα αποτελζςματα ελζγχων. Θ ςυμμόρφωςθ και τα 

αποτελζςματα αυτά κα ελζγχουν για τθν ορκότθτά  τουσ προ τθσ οριςτικισ παραλαβισ των 

παραδοτζων του ζργου. 

Τζλοσ, το ζργο κα πρζπει να λάβει υπόψθ τισ διατάξεισ του Νόμου 4591/2019(ΨΕΚ19/Α/12.02.2019), 

για τθν προςβαςιμότθτα ιςτότοπων και εφαρμογϊν για φορθτζσ ςυςκευζσ των οργανιςμϊν του 

δθμόςιου τομζα. 
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1.4.11. Εκπαίδευςθ χρθςτϊν 

Το ςφςτθμα κα υποςτθρίηει τισ παρακάτω κατθγορίεσ χρθςτϊν: 

 Διαχειριςτζσ (Administrators), που προζρχονται από το Ρροςωπικό του Διμου Ρατρζων και οι 

οποίοι κα είναι υπεφκυνοι για τθν Γενικι Διαχείριςθ του ςυςτιματοσ. Θα πρζπει να ζχουν τα 

αντίςτοιχα δικαιϊματα για αλλαγζσ και επεμβάςεισ ςε επίπεδο δεδομζνων, λειτουργιϊν αλλά 

και αλλαγισ κατθγοριϊν/δικαιωμάτων πρόςβαςθσ των χρθςτϊν. Οι διαχειριςτζσ κα πρζπει να 

είναι κατάλλθλα εκπαιδευμζνοι ϊςτε να εκτελοφν τισ παραπάνω λειτουργίεσ αλλά και να 

παρζχουν υποςτιριξθ ςε κζματα χριςθσ και λειτουργικότθτασ του Συςτιματοσ ςε άλλουσ 

χριςτεσ. 

 Δυναμικοί Χριςτεσ (PowerUsers), που προζρχονται από το Ρροςωπικό του Διμου Ρατρζων οι 

οποίοι κα είναι υπεφκυνοι για τθν παρακολοφκθςθ, διαχείριςθ και επεξεργαςία των 

δεδομζνων, για τθν παραγωγι και εκτφπωςθ αναφορϊν. 

 Απλοί Χριςτεσ (Users/Viewers), που προζρχονται από το Ρροςωπικό του Διμου Ρατρζων 

κακϊσ και από το Διαδίκτυο και οι οποίοι κα ζχουν τθ δυνατότθτα να αναηθτοφν δεδομζνα και 

αναφορζσ βάςει κριτθρίων και εκτυπϊνουν χάρτεσ των δεδομζνων μζςω των αντίςτοιχων 

client εφαρμογϊν. Οι Απλοί Ωριςτεσ δεν κα πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα μεταβολισ τθσ 

Βάςθσ Δεδομζνων ςε κανζνα επίπεδο. 

Το ζργο περιλαμβάνει το Υποςφςτθμα 3 «Ενοποιθμζνο Σφςτθμα Διαχείριςθσ», το οποίο κα παρζχει τθν 

εποπτεία τθσ λειτουργικισ κατάςταςθσ του ςυνόλου των αιςκθτιρων και κα μπορεί να επεξεργάηεται τα 

δεδομζνα πραγματικοφ χρόνου που προζρχονται από τουσ αιςκθτιρεσ μζςω των κόμβων μζτρθςθσ, προσ 

διάκεςθ ςτα κανάλια διεπαφισ με τουσ τελικοφσ χριςτεσ (πολίτεσ). Επίςθσ περιλαμβάνει το Υποςφςτθμα 

4 «Λογιςμικό διαςφνδεςθσ του ςυςτιματοσ με τρίτεσ εφαρμογζσ» το οποίο κα παρζχει μζςω webservices 

όλα τα δεδομζνα που ςυλλζγονται μζςω του δικτφου αιςκθτιρων και παράλλθλα κα μπορεί να αντλεί 

δεδομζνα από τρίτα ςυςτιματα, εφόςον διακζτουν ανοικτά δεδομζνα, και κα είναι προςβάςιμα μζςω 

αντίςτοιχων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν. 

Το ςφνολο των δεδομζνων και από το ίδιο το ςφςτθμα και από τρίτα ςυςτιματα κα επεξεργάηονται ςτο 

πλαίςιο λειτουργίασ του Υποςυςτιματοσ 3, και κα εξάγονται χριςιμα ςτατιςτικά δεδομζνα για τθν 

αξιοποίθςθ τουσ, τα οποία μποροφν να αποτελζςουν εργαλείο λιψθσ αποφάςεων (π.χ. περιοχζσ που 

απαιτοφν ενίςχυςθ χϊρων πραςίνου). Θ επεξεργαςία των δεδομζνων κα είναι ευκφνθ των δυναμικϊν 

χρθςτϊν (powerusers) του ςυςτιματοσ, οι οποίοι κα προζρχονται από το προςωπικό του Διμου Ρατρζων 

και κα είναι υπεφκυνοι μεταξφ άλλων για τθν λειτουργία των Υποςυςτθμάτων 3 και 4 που αφοροφν ςτθν 

παρακολοφκθςθ, διαχείριςθ και επεξεργαςία των δεδομζνων, κακϊσ και ςτθν παραγωγι ςτατιςτικϊν 

ςτοιχείων και ςχετικϊν αναφορϊν. Το αποτζλεςμα τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τα εξαγόμενα 

ςτατιςτικά ςτοιχεία κα είναι ελεφκερα διακζςιμα ςε όλουσ τουσ  πολίτεσ μζςω του διαδικτφου που 

ορίηονται ωσ απλοί χριςτεσ (users/viewers). Επιπλζον μία ομάδα απλϊν χρθςτϊν από το προςωπικό του 

Διμου κα ζχει τθν δυνατότθτα να αναηθτά δεδομζνα και αναφορζσ βάςει κριτθρίων και να εκτυπϊνει 

χάρτεσ των δεδομζνων μζςω των αντίςτοιχων client εφαρμογϊν. Οι χριςτεσ αυτοί κα ζχουν δικαιϊματα 

μόνο view, query και print ςτα δεδομζνα, ςε αντίκεςθ με τουσ δυναμικοφσ χριςτεσ που κα ζχουν πλιρθ 

δικαιϊματα ςτα δεδομζνα. Τα αποτελζςματα των αναηθτιςεων και οι χάρτεσ κα είναι διακζςιμα ςτον 

δικτυακό τόπο του ζργου και κα αποτελοφν χριςιμα ςτατιςτικά ςτοιχεία για κάκε ενδιαφερόμενο. 
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1.4.12. Ρερίοδοσ και Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ Λειτουργίασ 

Θ περίοδοσ πιλοτικισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ κατά τουσ τρεισ τελευταίουσ μινεσ του ζργου ζχει 

εξαιρετικι ςθμαςία, κακϊσ κα οδθγιςει ςτθν αναγκαία διόρκωςθ και βελτίωςθ του ςυςτιματοσ μετά 

από μια ςειρά δοκιμϊν που κα αφοροφν όλα τα πικανά ςενάρια λειτουργίασ του δικτφου αιςκθτιρων 

κακϊσ και όλων των επιμζρουσ εφαρμογϊν(web και mobile) και λογιςμικϊν. 

Πλα τα προβλθματικά και αδφνατα ςθμεία του ςυςτιματοσ και των επιμζρουσ εφαρμογϊν και 

λογιςμικϊν  κα εντοπίηονται και κα καταγράφονται με ςκοπό τθν άμεςθ διόρκωςθ και βελτίωςθ του 

ςυςτιματοσ. 

Κατά τθ διάρκεια αυτι ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει υποςτιριξθ  ςχετικά με τθ χριςθ του 

ςυςτιματοσ ςε ζνα προκακοριςμζνο ωράριο. Επίςθσ, καλείται να διακζςει εξειδικευμζνο προςωπικό. 
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2. Φάςεισ - Ραραδοτζα 

Θ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου, είναι δεκατζςςερισ (14) μινεσ και διακρίνεται ςε πζντε (5) 

φάςεισ: 

 Ψάςθ 1:  Μελζτθ Εφαρμογισ, διάρκειασ ενόσ (1) μθνόσ 

 Ψάςθ 2: Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ Δικτφου Αιςκθτιρων, διάρκειασ ζξι (6) μθνϊν 

 Ψάςθ 3: Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν για τουσ Ρολίτεσ, Ανάπτυξθ Ρλατφόρμασ Διαχείριςθσ, Ανάπτυξθ 

Λογιςμικοφ Διαςφνδεςθσ και διάκεςθσ Δεδομζνων, διάρκειασ ζξι  (6) μθνϊν 

 Ψάςθ 4: Ριλοτικι Λειτουργία υποςυςτθμάτων, Θζςθ ςε λειτουργία, διάρκειασ τριϊν (3) μθνϊν  

 Ψάςθ 5: Εκπαίδευςθ, διάρκειασ ενόσ (1) μινα 

Το ζργο περιλαμβάνει τα εξισ προτεινόμενα παραδοτζα, ανά Ψάςθ: 

 

Φάςθ 1. Εκπόνθςθ Μελζτθσ Εφαρμογισ  

Ραραδοτζα:  

Ρ.1.1: Μελζτθ Εφαρμογισ 

 

Φάςθ 2. Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ Δικτφου Αιςκθτιρων  

Ραραδοτζα:  

Ρ.2.1: Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ Δικτφου Αιςκθτιρων  

Ρ.2.2: Ζκκεςθ ολοκλιρωςθσ εγκατάςταςισ και αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων μετριςεων  

 

Φάςθ 3. Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν  

Ραραδοτζα:  

Ρ.3.1 : Ανάπτυξθ  Διαδικτυακισ Ρφλθσ: Ζκκεςθ Ολοκλιρωςθσ και Εγκατάςταςθσ  

Ρ.3.2 : Ανάπτυξθ  εφαρμογισ για κινθτζσ ςυςκευζσ: Ζκκεςθ Ολοκλιρωςθσ και Εγκατάςταςθσ κ αι 

διάκεςισ μζςω του Google&AppleStore. 

Ρ.3.3 : Ανάπτυξθ  εφαρμογισ Διαχείριςθσ: Ζκκεςθ Ολοκλιρωςθσ και Εγκατάςταςθσ  

Ρ.3.4 : Ανάπτυξθ  λογιςμικοφ  Διαςφνδεςθσ και Διάκεςισ Δεδομζνων: Ζκκεςθ Ολοκλιρωςθσ και 

Εγκατάςταςθσ . 

 

 

Φάςθ 4. Ριλοτικι Λειτουργία 

Ραραδοτζα:  

Ρ.4.1 : Ζκκεςθ πιλοτικισ λειτουργίασ Δικτφου Αιςκθτιρων  
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Ρ.4.2 : Ζκκεςθ πιλοτικισ λειτουργίασ εφαρμογϊν για το πολίτθ  

Ρ.4.3 : Ζκκεςθ πιλοτικισ λειτουργίασ εφαρμογισ Διαχείριςθσ και διαςφνδεςθσ με τρίτα ςυςτιματα  

 

Φάςθ 5. Εκπαίδευςθ 

Ραραδοτζα: 

Ρ.5.1: Ρρόγραμμα εκπαίδευςθσ  

Ρ.5.2: Εκπαιδευτικό υλικό και οδθγοί χριςθσ ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι  

Ρ.5.3: Ζκκεςθ ολοκλιρωςθσ εκπαίδευςθσ 

 

 

2.1. Χρονοδιάγραμμα και Φάςεισ του ζργου 

 

 (θμείωςθ: Οι φάςεισ που προτείνονται ςτον πίνακα είναι ενδεικτικζσ και δίνεται θ δυνατότθτα ςτον υποψιφιο Ανάδοχο να 

προτείνει μια λειτουργικότερθ κατά τθ γνϊμθ του ςφνκεςθ φάςεων.) 

Α/Α 

Φάςθσ 

Μ1 Μ2 Μ2 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 Μ9 Μ10 Μ11 Μ12 Μ13 Μ14 

2.1               

2.2               

2.3               

2.4               

2.5               

 

Στα πλαίςια τθσ Ρράξθσ, με δαπάνθ που κα βαρφνει τον Ανάδοχο, για τισ ανάγκεσ Δράςθσ Ρλθροφόρθςθσ 

& Επικοινωνίασ, κα πρζπει να παραδοκοφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα παρακάτω: 

Α/Α 

Φάςθσ 

Τίτλοσ Φάςθσ Μινασ 

Ζναρξθσ 

Μινασ  

Λιξθσ 

1 Μελζτθ  Εφαρμογισ Μ1 Μ1 

2 Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ Δικτφου Αιςκθτιρων Μ2 Μ7 

3 Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν και Λογιςμικοφ Μ6 Μ11 

4 Ριλοτικι λειτουργία ςυςτιματοσ Μ12 Μ14 

5 Εκπαίδευςθ Μ13 Μ14 
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 Ανάρτθςθ μιασ (1) μόνιμθσ αναμνθςτικισ πλάκασ ι πινακίδασ*(50cmx 70cm) ςφμφωνα με τισ 

προδιαγραφζσ που αναγράφονται ςτον Οδθγό Υποχρεϊςεων Τελικϊν Δικαιοφχων του ΕΣΡΑ 

(http://www.dytikiellada.gr) 

 Ζγγραφα ενθμζρωςθσ ωφελοφμενων-φυλλάδια* 

 Αφορά τθν ζκδοςθ ςε 500 αντίτυπα φυλλαδίου (δίφυλλο), ζγχρωμο με κείμενο και εικόνεσ 

 ςχετικζσ με τθν Ρράξθ με τίτλο «Ανάπτυξθ δικτφου ζξυπνων αιςκθτιρων για τθν βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ του αςτικοφ περιβάλλοντοσΒΑΑ Διμου Ρατρζων». Το φυλλάδιο κα πρζπει να είναι 

καλαίςκθτο, το κείμενο και θ αιςκθτικι του να γίνουν αποδεκτά από τθν Α.Α. 

*Ενζργειεσ Δθμοςιότθτασ ςτα πλαίςια των υποχρεϊςεων Ρλθροφόρθςθσ του Ε.Ρ. «Δυτικι Ελλάδα 
2014-2020 

Στα πλαίςια των ενεργειϊν δθμοςιότθτασ των υποχρεϊςεων πλθροφόρθςθσ του Ε.Ρ. «Δυτικι Ελλάδα 
2014-2020 και ςφμφωνα με:  

• τον Κανονιςμό ΕΕ 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 

• τον Εκτελεςτικό Κανονιςμό  (ΕΕ) 821/2014 

• τον Επικοινωνιακό Οδθγό ΕΣΡΑ 2014-2020 

• τθν Στρατθγικι Επικοινωνίασ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 2014-2020 

 

Διαδικαςία παραλαβισ λειτουργικότθτασ ςυςτθμάτων και Ζργου 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 

ςυγκροτείται από το Διμο, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016.  

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο ωσ άνω ζλεγχοσ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο 

ανάδοχοσ. 

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 

πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 

παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 

παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και 

ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 

προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 

υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ 

ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 

απόφαςθ. 

Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του, 

θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 

θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν 

απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςτεί αυτοδίκαια. 
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Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του 

άρκρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν 

επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 

πρωτοκόλλων. 

 

2.2. Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ 

Στο πλαίςιο του ζργου προβλζπεται Εκπαίδευςθ των διαχειριςτϊν του Διμου ςτθ χριςθ και λειτουργία 

του ςυςτιματοσ. Οι εκπαιδεφςεισ αυτζσ κα λάβουν χϊρα ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διμου. Θ εκπαίδευςθ 

του προςωπικοφ, αφορά: 

• Στθν αρχιτεκτονικι και ςτο ςχεδιαςμό των πλατφορμϊν που ζχουν παραδοκεί. 

• Στθ διαχείριςθ και χριςθ των πλατφορμϊν. 

 

2.3. Εγγυιςεισ – Τεχνικι Υποςτιριξθ 

Στο πλαίςιο του ζργου προβλζπεται και θ υλοποίθςθ όλων των απαραίτθτων ενεργειϊν για τθν 

εξαςφάλιςθσ κανονικισ λειτουργίασ όλου του ςυςτιματοσ τόςο κατά τθν περίοδο τθσ πιλοτικισ 

λειτουργίασ όςο και για ζνα (1) χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ, περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα: 

• Υποςτιριξθ λειτουργίασ λογιςμικοφ πλατφορμϊν 

• Επίλυςθ προβλθμάτων – υποςτιριξθ χρθςτϊν 

Επίςθσ, κατά τθδιάρκεια τθσ Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τισ ορκζσ 

μετριςεισ των αιςκθτιρων και κα πρζπει να φροντίηει για τθν βακμονόμθςθ των αιςκθτιρων τακτικά 

(κυρίωσ των μετεωρολογικϊν αιςκθτιρων και των μετρθτϊν χθμικϊν ενϊςεων) ι ακόμα και για τθν 

αντικατάςταςθ τουσ με καινοφργιουσ. Στόχοσ είναι να μθν ςυςςωρεφονται μετριςεισ που δεν ζχουν καμία 

ςχζςθ με τθ φυςικι πραγματικότθτα και δεν χρθςιμεφουν ςε τίποτα. 
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ΜΕΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 150.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ 24 % 

(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΨΡΑ: € 120.967,74 €  ΨΡΑ : 29.032,26 €). 

Θ ανάλυςθ του προχπολογιςμοφ φαίνεται αναλυτικά ςτον επόμενο πίνακα. 

Α/Α Είδοσ 
Μονάδα 

Μζτρθςθσ 
Ροςό-
τθτα 

Τιμι 
μονάδοσ 

Σφνολο 
(Κακαρι 

Αξία) 
χωρίσ 
ΦΡΑ 

ΦΡΑ 
Σφνολο με 
ΦΡΑ (€) 

1 
Εκπόνθςθ Μελζτθσ 
Εφαρμογισ 

Ανκρωπομινεσ 1 3.000,00 3.000,00 720,00 3.720,00 

2 

Ρρομικεια 
Αιςκθτιρων 
Μονοξειδίου του 
Αηϊτου (NO) 

Τεμάχια 5 420,00 2.100,00 504,00 2.604,00 

3 

Ρρομικεια 
Αιςκθτιρων 
Μονοξειδίου του 
Άνκρακα (CO) 

Τεμάχια 5 400,00 2.000,00 480,00 2.480,00 

4 
Ρρομικεια 
Αιςκθτιρων Πηοντοσ 
(O3) 

Τεμάχια 5 360,00 1.800,00 432,00 2.232,00 

5 

Ρρομικεια 
Αιςκθτιρων 
Διοξειδίου του 
Αηϊτου (NO2) 

Τεμάχια 5 300,00 1.500,00 360,00 1.860,00 

6 

Ρρομικεια 
Αιςκθτιρων 
Διοξειδίου του Θείου 
(SO2) 

Τεμάχια 5 410,00 2.050,00 492,00 2.542,00 

7 
Ρρομικεια 
Αιςκθτιρων 
Ψωτεινότθτασ 

Τεμάχια 5 100,00 500,00 120,00 620,00 

8 
Ρρομικεια 
Αιςκθτιρων 
Θχορφπανςθσ 

Τεμάχια 5 1.000,00 5.000,00 1.200,00 6.200,00 

9 

Ρρομικεια 
Αιςκθτιρων 
Αιωροφμενων 
Σωματιδίων 

Τεμάχια 5 1.500,00 7.500,00 1.800,00 9.300,00 

10 
Ρρομικεια 
Αιςκθτιρων 
Θερμοκραςίασ και 

Τεμάχια 5 80,00 400,00 96,00 496,00 

20PROC006837654 2020-06-10

ΑΔΑ: 6ΞΣ1ΩΞΙ-1ΜΡ



Διακιρυξθ Δθμόςιου Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ με τίτλο «Ανάπτυξθ δικτφου ζξυπνων αιςκθτιρων για τθν βελτίωςθ 
τθσ ποιότθτασ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ ΒΑΑ Διμου Ρατρζων» 

 

 

Σελίδα 103 

Υγραςίασ 

11 

Ρρομικεια 
Αιςκθτιρων 
Θλεκτρομαγνθτικισ 
Ακτινοβολίασ 

Τεμάχια 5 1.000,00 5.000,00 1.200,00 6.200,00 

12 

Ρρομικεια 
Αιςκθτιρων Ανζμου 
και Μζτρθςθσ 
Βροχόπτωςθσ 

Τεμάχια 5 110,00 550,00 132,00 682,00 

13 
Ρρομικεια Κόμβων 
Μζτρθςθσ 
Συνάκροιςθσ Κοινοφ 

Τεμάχια 2 1.800,00 3.600,00 864,00 4.464,00 

14 
Ρρομικεια Κόμβων 
Αιςκθτιρων 

Τεμάχια 5 2.400,00 12.000,00 2.880,00 14.880,00 

15 
Ρρομικεια 
Δρομολογθτϊν 

Τεμάχια 5 2.200,00 11.000,00 2.640,00 13.640,00 

16 
Εγκατάςταςθ και 
παραμετροποίθςθ 
δικτφου αιςκθτιρων 

Κατ' αποκοπι 1 14.000,00 14.000,00 3.360,00 17.360,00 

17 

Ανάπτυξθ, 
Ολοκλιρωςθ και 
Εγκατάςταςθ 
εφαρμογισ 
Διαδικτυακισ Ρφλθσ 

Ανκρωπομινεσ 3 3.000,00 9.000,00 2.160,00 11.160,00 

18 

Ανάπτυξθ, 
Ολοκλιρωςθ και 
Εγκατάςταςθ 
εφαρμογισ για 
κινθτζσ ςυςκευζσ 

Ανκρωπομινεσ 3 3.000,00 9.000,00 2.160,00 11.160,00 

19 

Ανάπτυξθ, 
Ολοκλιρωςθ και 
Εγκατάςταςθ 
εφαρμογισ 
διαχείριςθσ 

Ανκρωπομινεσ 3 3.000,00 9.000,00 2.160,00 11.160,00 

20 

Ανάπτυξθ, 
Ολοκλιρωςθ και 
Εγκατάςταςθ 
λογιςμικοφ 
διαςφνδεςθσ και 
διάκεςθσ δεδομζνων 

Ανκρωπομινεσ 3 3.000,00 9.000,00 2.160,00 11.160,00 

21 
Ριλοτικι λειτουργία 
του δικτφου 
αιςκθτιρων 

Ανκρωπομινεσ 2 3.000,00 6.000,00 1.440,00 7.440,00 

22 
Ριλοτικι λειτουργία 
εφαρμογϊν και 
λογιςμικοφ 

Ανκρωπομινεσ 1 3.000,00 3.000,00 720 3.720,00 

23 

Εκπαίδευςθ των 
διαχειριςτϊν / 
χρθςτϊν των 
εφαρμογϊν και 
λογιςμικοφ 

Ανκρωπομινεσ 1 3.000,00 3.000,00 720 3.720,00 
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24 
Ραραγωγι 
εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ 

Κατϋαποκοπι 
υπθρεςία 

1 967,74 967,74 232,2576 1.200,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 120.967,74 29.032,26 150.000,00 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςυμπλθρϊνει τουσ παρακάτω Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ με τθν απόλυτθ ευκφνθ τθσ 

ακρίβειασ των δεδομζνων. 

Ι. Δίκτυο Αιςκθτιρων 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ  

1 

Κάκε Κόμβοσ μζτρθςθσ πρζπει να διακζτει 

το ςφνολο των αιςκθτιρων που 

περιγράφονται αναλυτικά ςτθ παράγραφο 

1.3.1  

ΝΑΙ 

  

ΔΟΜΟΛΟΓΘΤΕΣ 

2 Ροςότθτα 5   

3 Τφποσ - Καταςκευαςτισ - Σειρά -Μοντζλο ΝΑΙ   

4 
Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ να είναι 

καινοφργιοσ και αμεταχείριςτοσ. 
ΝΑΙ 

  

5 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει το 

ςφνολο του αναγκαίου εξοπλιςμοφ και τα 

εξαρτιματα για τθν κζςθ του αιςκθτιρα ςε 

παραγωγικι λειτουργία (π.χ. καλϊδιο, 

connectors, κ.λπ.) 

ΝΑΙ 

  

6 

Στακερι λειτουργία και απόδοςθ 

ςυςτιματοσ ςε κερμοκραςίεσ από 

τουλάχιςτον -20
ο
C ζωσ +50

ο
C.  

ΝΑΙ 

  

7 Να αναφερκεί ο τφποσ παροχισ ρεφματοσ ΝΑΙ   

8 Επεξεργαςτισ >500Hz ΝΑΙ   

9 RAM Memory >1GB  ΝΑΙ   

10 Εςωτερικόσ χϊροσ αποκικευςθσ >8GB ΝΑΙ   

11 
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναφζρει το 

λειτουργικό ςφςτθμα του δρομολογθτι 
ΝΑΙ 

  

12 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναφζρει το 

ςυνοδευτικό λογιςμικό διαχείριςθσ του 

δρομολογθτι 

ΝΑΙ 

  

13 

Ρροςταςία από νερό, υγραςία, ςκόνθ, 

διάβρωςθ και κατάλλθλο για εγκατάςταςθ 

ςε εξωτερικό χϊρο, προδιαγραφϊν 

τουλάχιςτον IP65. 

ΝΑΙ 

  

14 Υποςτθριηόμενοσ αρικμόσ κεραιϊν > = 4 ΝΑΙ   
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15 Σφνδεςθ με ethernet ΝΑΙ   

16 Σφνδεςθ με WiFi ΝΑΙ   

17 Υποςτιριξθ ςφνδεςθσ USB ι/και microUSB ΝΑΙ   

18 Υποδοχι SIM card ΝΑΙ   

19 Υποςτιριξθ GPS ΝΑΙ   

20 Υποςτιριξθ Εςωτερικισ Βάςθσ Δεδομζνων ΝΑΙ   

21 Ριςτοποίθςθ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (CE) ΝΑΙ   

ΚΟΜΒΟΙ ΑΙΣΘΘΤΘΩΝ 

22 Τφποσ - Καταςκευαςτισ - Σειρά -Μοντζλο ΝΑΙ   

23 
Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ να είναι 

καινοφργιοσ και αμεταχείριςτοσ. 
ΝΑΙ 

  

24 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει το 

ςφνολο του αναγκαίου εξοπλιςμοφ και τα 

εξαρτιματα για τθν κζςθ του αιςκθτιρα ςε 

παραγωγικι λειτουργία (π.χ. καλϊδιο, 

connectors, κ.λπ.) 

ΝΑΙ 

  

25 

Στακερι λειτουργία και απόδοςθ 

ςυςτιματοσ ςε κερμοκραςίεσ από 

τουλάχιςτον -20
ο
C ζωσ +50

ο
C.  

ΝΑΙ 

  

26 
Στακερι λειτουργία και απόδοςθ 

ςυςτιματοσ ςε ςυνκικεσ υγραςίασ 0-85%. 
ΝΑΙ 

  

27 
Δυνατότθτα λειτουργίασ με τροφοδοςία 

από ςυςςωρευτζσ ενζργειασ (solar panels) 
ΝΑΙ 

  

28 
Δυνατότθτα λειτουργίασ με τροφοδοςία 

από δίκτυο τθσ ΔΕΘ 
ΝΑΙ 

  

29 
Δυνατότθτα λειτουργίασ με τροφοδοςία 

από εξωτερικι μπαταρία 
ΝΑΙ 

  

30 Επικοινωνία μζςω κφρασ USB  ΝΑΙ   

31 
Υποςτθριηόμενοσ εςωτερικόσ χϊροσ 

αποκικευςθσ >4GB 
ΝΑΙ 

  

32 
Ρροςταςία από κροφςθ προδιαγραφϊν 

τουλάχιςτον IK08 
ΝΑΙ 

  

33 

Ρροςταςία από νερό, υγραςία, ςκόνθ, 

διάβρωςθ και κατάλλθλο για εγκατάςταςθ 

ςε εξωτερικό χϊρο, προδιαγραφϊν 

τουλάχιςτον IP65 

ΝΑΙ 

  

34 Να αναφερκεί ο αρικμόσ υποδοχϊν ΝΑΙ   
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αιςκθτιρων  

35 Υποςτιριξθ επαναπρογραμματιςμοφ ΝΑΙ   

36 Ριςτοποίθςθ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (CE) ΝΑΙ   

ΑΙΣΘΘΤΘΕΣ 

ΑΙΣΘΘΤΘΑΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΗΫΤΟΥ (NO) 

37 Ροςότθτα 5   

38 Τφποσ - Καταςκευαςτισ - Σειρά -Μοντζλο ΝΑΙ   

39 
Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ να είναι 

καινοφργιοσ και αμεταχείριςτοσ 
ΝΑΙ 

  

40 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει το 

ςφνολο του αναγκαίου εξοπλιςμοφ και τα 

εξαρτιματα για τθν κζςθ του αιςκθτιρα ςε 

παραγωγικι λειτουργία (π.χ. καλϊδιο, 

connectors, κ.λπ.) 

ΝΑΙ 

  

41 Εφροσ Μζτρθςθσ  0 - 18ppm ΝΑΙ   

42 

Στακερι λειτουργία και απόδοςθ 

ςυςτιματοσ ςε κερμοκραςίεσ από 

τουλάχιςτον -20
ο
C ζωσ +50

ο
C.  

ΝΑΙ 

  

43 

Στακερι λειτουργία και απόδοςθ 

ςυςτιματοσ ςε ςυνκικεσ υγραςίασ 15-

85%. 

ΝΑΙ 

  

44 Ακρίβεια±0.2 ppm ΝΑΙ   

45 Ωρόνοσ Απόκριςθσ ≤ 60 seconds ΝΑΙ   

ΑΙΣΘΘΤΘΑΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΑΚΑ(CO) 

46 Ροςότθτα 5   

47 Τφποσ - Καταςκευαςτισ - Σειρά -Μοντζλο ΝΑΙ   

48 
Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ να είναι 

καινοφργιοσ και αμεταχείριςτοσ 
ΝΑΙ 

  

49 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει το 

ςφνολο του αναγκαίου εξοπλιςμοφ και τα 

εξαρτιματα για τθν κζςθ του αιςκθτιρα ςε 

παραγωγικι λειτουργία (π.χ. καλϊδιο, 

connectors, κ.λπ.) 

ΝΑΙ 

  

50 

Στακερι λειτουργία και απόδοςθ 

αιςκθτιρα ςε κερμοκραςίεσ από 

τουλάχιςτον -20
ο
C ζωσ +50

ο
C.  

ΝΑΙ 

  

51 Στακερι λειτουργία και απόδοςθ 

ςυςτιματοσ ςε ςυνκικεσ υγραςίασ 15-
ΝΑΙ   
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85%. 

52 Εφροσ 0 - 25 ppm ΝΑΙ   

53 Ακρίβεια ± 0.1 ppm ΝΑΙ   

54 Ωρόνοσ Απόκριςθσ ≤ 30 seconds ΝΑΙ   

ΑΙΣΘΘΤΘΑΣ ΟΗΟΝΤΟΣ(O3) 

55 Ροςότθτα 5   

56 Τφποσ - Καταςκευαςτισ - Σειρά -Μοντζλο ΝΑΙ   

57 
Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ να είναι 

καινοφργιοσ και αμεταχείριςτοσ 
ΝΑΙ 

  

58 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει το 

ςφνολο του αναγκαίου εξοπλιςμοφ και τα 

εξαρτιματα για τθν κζςθ του αιςκθτιρα ςε 

παραγωγικι λειτουργία (π.χ. καλϊδιο, 

connectors, κ.λπ.) 

ΝΑΙ 

  

59 

Στακερι λειτουργία και απόδοςθ 

αιςκθτιρα ςε κερμοκραςίεσ από 

τουλάχιςτον -20
ο
C ζωσ +50

ο
C.  

ΝΑΙ 

  

60 

Στακερι λειτουργία και απόδοςθ 

ςυςτιματοσ ςε ςυνκικεσ υγραςίασ 15-

85%. 

ΝΑΙ 

  

61 Εφροσ 0 - 18 ppm ΝΑΙ   

62 Ακρίβεια ± 0.2 ppm ΝΑΙ   

63 Ωρόνοσ Απόκριςθσ ≤ 45 seconds ΝΑΙ   

ΑΙΣΘΘΤΘΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΗΫΤΟΥ (NO2) 

64 Ροςότθτα 5   

65 
Τφποσ - Καταςκευαςτισ - Σειρά -

Μοντζλο 
ΝΑΙ 

  

66 
Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ να είναι 

καινοφργιοσ και αμεταχείριςτοσ 
ΝΑΙ 

  

67 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει το 

ςφνολο του αναγκαίου εξοπλιςμοφ και 

τα εξαρτιματα για τθν κζςθ του 

αιςκθτιρα ςε παραγωγικι λειτουργία 

(π.χ. καλϊδιο, connectors, κ.λπ.) 

ΝΑΙ 

  

68 Εφροσ τιμϊν  0 - 50 ppm ΝΑΙ   

69 

Στακερι λειτουργία και απόδοςθ 

ςυςτιματοσ ςε κερμοκραςίεσ από 

τουλάχιςτον -20
ο
C ζωσ +50

ο
C.  

ΝΑΙ 
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70 

Στακερι λειτουργία και απόδοςθ 

ςυςτιματοσ ςε ςυνκικεσ υγραςίασ 15-

85%. 

ΝΑΙ 

  

71 Ωρόνοσ Απόκριςθσ ≤ 60 seconds ΝΑΙ   

ΑΙΣΘΘΤΘΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ(SO2) 

72 Ροςότθτα 5   

73 
Τφποσ - Καταςκευαςτισ - Σειρά -

Μοντζλο 
ΝΑΙ 

  

74 
Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ να είναι 

καινοφργιοσ και αμεταχείριςτοσ 
ΝΑΙ 

  

75 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει το 

ςφνολο του αναγκαίου εξοπλιςμοφ και 

τα εξαρτιματα για τθν κζςθ του 

αιςκθτιρα ςε παραγωγικι λειτουργία 

(π.χ. καλϊδιο, connectors, κ.λπ.) 

ΝΑΙ 

  

76 

Στακερι λειτουργία και απόδοςθ 

αιςκθτιρα ςε κερμοκραςίεσ από 

τουλάχιςτον -20
ο
C ζωσ +50

ο
C.  

ΝΑΙ 

  

77 Εφροσ 0 - 20 ppm ΝΑΙ   

78 Ακρίβεια 500 ± 150 nA/ppm ΝΑΙ   

79 Ωρόνοσ Απόκριςθσ ≤ 45seconds ΝΑΙ   

ΑΙΣΘΘΤΘΑΣ ΨΫΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ(Luminosity) 

80 Ροςότθτα 5   

81 
Τφποσ - Καταςκευαςτισ - Σειρά -

Μοντζλο 
ΝΑΙ 

  

82 
Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ να είναι 

καινοφργιοσ και αμεταχείριςτοσ 
ΝΑΙ 

  

83 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει το 

ςφνολο του αναγκαίου εξοπλιςμοφ και 

τα εξαρτιματα για τθν κζςθ του 

αιςκθτιρα ςε παραγωγικι λειτουργία 

(π.χ. καλϊδιο, connectors, κ.λπ.) 

ΝΑΙ 

  

84 

Στακερι λειτουργία και απόδοςθ 

αιςκθτιρα ςε κερμοκραςίεσ από 

τουλάχιςτον -20
ο
C ζωσ +50

ο
C.  

ΝΑΙ 

  

85 Εφροσ 0.1 - 40000 Lux ΝΑΙ   

86 Μζγιςτθ κατανάλωςθ: 0.6 mA ΝΑΙ   

ΑΙΣΘΘΤΘΑΣ ΘΩΟΥΡΑΝΣΘΣ 

87 Ροςότθτα 5   
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88 
Τφποσ - Καταςκευαςτισ - Σειρά -

Μοντζλο 
ΝΑΙ 

  

89 
Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ να είναι 

καινοφργιοσ και αμεταχείριςτοσ 
ΝΑΙ 

  

90 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει το 

ςφνολο του αναγκαίου εξοπλιςμοφ και 

τα εξαρτιματα για τθν κζςθ του 

αιςκθτιρα ςε παραγωγικι λειτουργία 

(π.χ. καλϊδιο, connectors, κ.λπ.) 

ΝΑΙ 

  

91 Εφροσ τιμϊν   50 dBA - 100 dBA ΝΑΙ   

92 Ευαιςκθςία Μικροφϊνου 12.7 mV / Pa  ΝΑΙ   

93 Ακρίβεια  ±0.5 dBA ΝΑΙ   

94 Εφροσ Συχνοτιτων 20 Hz – 20 kHz ΝΑΙ   

95 
Ανκεκτικι καταςκευι με προςταςία 

τουλάχιςτον IP65 
ΝΑΙ 

  

ΑΙΣΘΘΤΘΑΣ ΑΙΫΟΥΜΕΝΫΝ ΣΫΜΑΤΙΔΙΫΝ 

96 Ροςότθτα 5   

97 
Τφποσ - Καταςκευαςτισ - Σειρά -

Μοντζλο 
ΝΑΙ 

  

98 
Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ να είναι 

καινοφργιοσ και αμεταχείριςτοσ 
ΝΑΙ 

  

99 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει το 

ςφνολο του αναγκαίου εξοπλιςμοφ και 

τα εξαρτιματα για τθν κζςθ του 

αιςκθτιρα ςε παραγωγικι λειτουργία 

(π.χ. καλϊδιο, connectors, κ.λπ.) 

ΝΑΙ 

  

100 

Στακερι λειτουργία και απόδοςθ 

αιςκθτιρα ςε κερμοκραςίεσ από 

τουλάχιςτον -10
ο
C ζωσ +50

ο
C.  

ΝΑΙ 

  

101 

Στακερι λειτουργία και απόδοςθ 

ςυςτιματοσ ςε ςυνκικεσ υγραςίασ 15-

85%. 

ΝΑΙ 

  

102 
Εφροσ μεγζκουσ ςωματιδίων 0.38 – 17 & 

μάηασ <PM1/ PM2.5 / PM10 μm/m
3
 

ΝΑΙ 
  

103 
υκμόσ μζτρθςθσ ςωματιδίων: 10000 

particles/sec 
ΝΑΙ 

  

ΑΙΣΘΘΤΘΑΣΘΕΜΟΚΑΣΙΑΣ/ΥΓΑΣΙΑΣ (Temperature/Humidity) 

104 Ροςότθτα 5   

105 Τφποσ - Καταςκευαςτισ - Σειρά - ΝΑΙ   
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Μοντζλο 

106 
Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ να είναι 

καινοφργιοσ και αμεταχείριςτοσ 
ΝΑΙ 

  

107 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει το 

ςφνολο του αναγκαίου εξοπλιςμοφ και 

τα εξαρτιματα για τθν κζςθ του 

αιςκθτιρα ςε παραγωγικι λειτουργία 

(π.χ. καλϊδιο, connectors, κ.λπ.) 

ΝΑΙ 

  

108 

Στακερι λειτουργία και απόδοςθ 

αιςκθτιρα ςε κερμοκραςίεσ από 

τουλάχιςτον -20
ο
C ζωσ +50

ο
C.  

ΝΑΙ 

  

109 Ακρίβεια Θερμοκραςίασ : ±1 ºC  ΝΑΙ   

110 Ακρίβεια Υγραςίασ: < ±3% RH ΝΑΙ   

111 Ωρόνοσ Απόκριςθσ: < 2 Seconds ΝΑΙ   

ΑΙΣΘΘΤΘΑΣ ΘΛΕΚΟΜΑΓΝΘΤΙΚΘΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

112 Ροςότθτα 5   

113 
Τφποσ - Καταςκευαςτισ - Σειρά -

Μοντζλο 
ΝΑΙ 

  

114 
Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ να είναι 

καινοφργιοσ και αμεταχείριςτοσ 
ΝΑΙ 

  

115 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει το 

ςφνολο του αναγκαίου εξοπλιςμοφ και 

τα εξαρτιματα για τθν κζςθ του 

αιςκθτιρα ςε παραγωγικι λειτουργία 

(π.χ. καλϊδιο, connectors, κ.λπ.) 

ΝΑΙ 

  

116 

Στακερι λειτουργία και απόδοςθ 

αιςκθτιρα ςε κερμοκραςίεσ από 

τουλάχιςτον -20
ο
C ζωσ +50

ο
C.  

ΝΑΙ 

  

117 
Αναγνϊριςθ ακτινοβολίασ: Beta, Gamma 

*β, γ+ 
ΝΑΙ 

  

ΑΙΣΘΘΤΘΑΣΑΝΕΜΟΥ/ ΜΕΤΘΣΘΣΒΟΩΟΡΤΫΣΘΣ (Wave/Pluviometer) 

118 Ροςότθτα 5   

119 
Τφποσ - Καταςκευαςτισ - Σειρά -

Μοντζλο 
ΝΑΙ 

  

120 
Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ να είναι 

καινοφργιοσ και αμεταχείριςτοσ 
 

  

121 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει το 

ςφνολο του αναγκαίου εξοπλιςμοφ και 

τα εξαρτιματα για τθν κζςθ του 

αιςκθτιρα ςε παραγωγικι λειτουργία 

ΝΑΙ 
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(π.χ. καλϊδιο, connectors, κ.λπ.) 

122 Εφροσ τιμϊν Ανζμου: 0 - 240 km/h ΝΑΙ   

123 
Μζτρθςθ ζνταςθσ βροχόπτωςθσ 

mm/min 
ΝΑΙ 

  

Κόμβοι Μζτρθςθσ Συνάκροιςθσ Κοινοφ 

124 Ροςότθτα 2   

125 
Τφποσ - Καταςκευαςτισ - Σειρά -

Μοντζλο 
ΝΑΙ 

  

126 
Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ να είναι 

καινοφργιοσ και αμεταχείριςτοσ 
ΝΑΙ 

  

127 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει το 

ςφνολο του αναγκαίου εξοπλιςμοφ και 

τα εξαρτιματα για τθν κζςθ του 

αιςκθτιρα ςε παραγωγικι λειτουργία 

(π.χ. καλϊδιο, connectors, κ.λπ.) 

ΝΑΙ 

  

128 

Στακερι λειτουργία και απόδοςθ 

ςυςτιματοσ ςε κερμοκραςίεσ από 

τουλάχιςτον -20
ο
C ζωσ +50

ο
C.  

ΝΑΙ 

  

129 Υποςτθριηόμενοσ αρικμόσ κεραιϊν > = 4 ΝΑΙ   

130 Σφνδεςθ με Ethernet ΝΑΙ   

131 Σφνδεςθ με WiFi ΝΑΙ   

132 
Υποςτιριξθ ςφνδεςθσ USB ι/και 

microUSB 
ΝΑΙ 

  

133 
Θ αναγνϊριςθ των ςυςκευϊν των 

πολιτϊν με Bluetooth & wifi 
NAI 
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ΙΙ. Εφαρμογζσ προσ τουσ Ρολίτεσ 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 

1 

Θ λειτουργία τθσ εφαρμογϊν  κα 

πρζπει να βαςίηεται ςτισ 

ακόλουκεσ αρχζσ: 

να είναι απλζσ ςτθ χριςθ  

να μθν είναι αναγκαία για τθ 

χριςθ του ςυςτιματοσ θ φπαρξθ 

εξειδικευμζνου εξοπλιςμοφ 

 να υποςτθρίηεται από ςφςτθμα 

διαχείριςθσ βάςθσ δεδομζνων ςτθν 

οποία κα τθροφνται με αςφάλεια 

τα δεδομζνα 

ΝΑΙ     

3 

Να υπάρχει ξεχωριςτι υπο-

κατθγορία, όπου να παρουςιάηεται 

ο τρόποσ λειτουργίασ τθσ κάκε 

εφαρμογισ ανάλογα με τθν 

τεχνολογικι λφςθ. 

ΝΑΙ   

4 

Οι εφαρμογζσ κα ζχουν τθ 

δυνατότθτα αποςτολισ 

αυτοματοποιθμζνων ενθμερϊςεων 

προσ τουσ καταναλωτζσ (με e-

mails, push notifications).  

ΝΑΙ   

5 

Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με τισ 

προδιαγραφζσ που περιγράφονται 

αναλυτικά ςτο κεφάλαιο 

παράγραφο 1.3.2 

ΝΑΙ   

Διαδικτυακι Ρφλθ 

5 

Θ υπθρεςία κα πρζπει να ςυλλζγει 

μζςω κατάλλθλων διεπαφϊν όλα 

τα απαραίτθτα δεδομζνα από το 

υποςφςτθμα δικτφου αιςκθτιρων 

και να τα εμφανίηει ςε 

«πραγματικό» χρόνο με ςκοπό τθν 

ενθμζρωςθ των πολιτϊν/χρθςτϊν.  

ΝΑΙ   

6 

Οι πολίτεσ να μποροφν να 

λαμβάνουν πλθροφόρθςθ για τισ 

περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ.  

ΝΑΙ   

7 Οι πολίτεσ να μποροφν να 

λαμβάνουν πλθροφόρθςθ 
ΝΑΙ   
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ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

για ακραίεσ ςυνκικεσ είτε 

μετεωρολογικζσ είτε 

περιβαλλοντικζσ ςτον Διμο 

Ρατρζων.  

8 

Θ διαδικτυακι εφαρμογι κα 

πρζπει να παρζχει όλεσ τισ 

υπθρεςίεσ απεικόνιςθσ δεδομζνων 

ςε ψθφιακό χάρτθ.  

ΝΑΙ   

9 
Λειτουργία ςε 2-γλϊςςεσ 

(Ελλθνικά-Αγγλικά)  
ΝΑΙ   

10 
Ανεξαρτθςία από πρόγραμμα 

περιιγθςθσ 
ΝΑΙ   

11 

Διεπαφζσ με ςφγχρονεσ αρχζσ 

ςχεδιαςμοφ (Bootstrap, web 2.0 

κλπ) 

ΝΑΙ   

12 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να 

ακολουκιςει τισ αρχζσ για τθν 

προςβαςιμότθτα. 

ΝΑΙ   

13 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλλει 

ςτθν τεχνικι του προςφορά 

mockup τθσ προτεινόμενθσ 

εφαρμογισ με λογότυπα του 

Διμου 

ΝΑΙ   

Εφαρμογι για Κινθτζσ Συςκευζσ 

14 Συμβατότθτα Mobile App με iOS ΝΑΙ   

15 
Συμβατότθτα Mobile App με 

Android 
ΝΑΙ   

16 

Υποςτιριξθ πολυμεςικοφ 

περιεχομζνου (εικόνεσ, ιχοσ, 

βίντεο) 

ΝΑΙ   

17 

Απεικόνιςθ των ςθμείων κόμβων 

μετριςεων περιβαλλοντικϊν 

δεδομζνων και ςυνάκροιςθσ 

κοινοφ ςε διαδραςτικό χάρτθ με 

τεχνολογία OSM (Open Street 

Maps) 

ΝΑΙ   

18 
Λειτουργία ςε 2γλϊςςεσ (Ελλθνικά-

Αγγλικά)  
ΝΑΙ   

19 Διεπαφζσ με ςφγχρονεσ αρχζσ ΝΑΙ   
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ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ςχεδιαςμοφ 

20 

Οι πολίτεσ να μποροφν να 

λαμβάνουν πλθροφόρθςθ 

για ακραίεσ ςυνκικεσ είτε 

μετεωρολογικζσ είτε 

περιβαλλοντικζσ ςτον Διμο 

Ρατρζων 

ΝΑΙ   

21 

Συμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ του 
Νόμου 
4591/2019(ΨΕΚ19/Α/12.02.2019) 
για τθν προςβαςιμότθτα 
ιςτότοπων και εφαρμογϊν για 
φορθτζσ ςυςκευζσ των οργανιςμϊν 
του δθμόςιου τομζα 

ΝΑΙ   

22 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλλει 
ςτθν τεχνικι του προςφορά 
mockup τθσ προτεινόμενθσ 
mobileεφαρμογισ με λογότυπα του 
Διμου 

ΝΑΙ   
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ΙΙΙ. Ρλατφόρμα Διαχείριςθσ 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 

1 
Λειτουργία Κζντρου ελζγχου του 

εξοπλιςμοφ  
ΝΑΙ   

2 

Τθλεματικόσ ζλεγχοσ όλων των 

ςυςκευϊν, παρακολοφκθςθ τθσ 

κατάςταςισ τουσ και απεικόνιςθ ςε 

κεντρικι οκόνθ (panel)  

ΝΑΙ   

3 
Απεικόνιςθ κατάςταςθσ λειτουργίασ 

(ON/OFF) ςε πραγματικό χρόνο 
ΝΑΙ   

4 
Καταγραφι και τιρθςθ αρχείου 

ςφαλμάτων 
ΝΑΙ   

5 

Δυνατότθτα ειδοποίθςθσ 24x7 ςε 

περίπτωςθ αςτοχίασ/ςφάλματοσ ςτο 

δίκτυο αιςκθτιρων 

ΝΑΙ   

6 

Δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ κλιςεων 

διάκεςθσ δεδομζνων ςτο υποςφςτθμα 

«Διαςφνδεςθσ & Διάκεςθσ Δεδομζνων» 

ΝΑΙ   

7 Διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ χρθςτϊν ΝΑΙ   

8 Λειτουργία ςε 1-γλϊςςα (Ελλθνικά)  ΝΑΙ   

9 

Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με τισ 

προδιαγραφζσ που περιγράφονται 

αναλυτικά ςτο κεφάλαιο παράγραφο 

1.3.3 

ΝΑΙ   

10 

Συμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ του 
Νόμου 4591/2019(ΨΕΚ19/Α/12.02.2019) 
για τθν προςβαςιμότθτα ιςτότοπων και 
εφαρμογϊν για φορθτζσ ςυςκευζσ των 
οργανιςμϊν του δθμόςιου τομζα 

ΝΑΙ   

11 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να παρουςιάςει 
ζνα (1) τουλάχιςτον mockup ςτα 
ελλθνικά για τον τρόπο παρουςίαςθσ 
των δεδομζνων από τουσ αιςκθτιρεσ ςε 
επίπεδο κεντρικοφ Dashboard 

ΝΑΙ   
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IV. Λογιςμικό Διαςφνδεςθσ 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 

1 
Διαςφνδεςι με τθν Κεντρικι Βάςθ 

Δεδομζνων του Δικτφου Αιςκθτιρων 
ΝΑΙ   

2 
Υποςτιριξθ Σθμείου Υποδοχισ Δεδομζνων  

από το δίκτυο Αικζρασ 
ΝΑΙ   

3 

Υποςτιριξθ Σθμείου Υποδοχισ Δεδομζνων  

από τουσ ςτακμοφσ παρακολοφκθςθσ 

ποιότθτασ του ατμοςφαιρικοφ αζρα τθσ ΡΔΕ 

ΝΑΙ   

4 
Υποςτιριξθ τεχνολογιϊν REST για τθν 

διάκεςι δεδομζνων ςε τρίτα ςφςτθμα 
ΝΑΙ   

5 
Οδθγόσ Τεκμθρίωςθσ διάκεςισ δεδομζνων 

για χριςθ από τρίτα ςυςτιματα 
ΝΑΙ   

6 
Μθχανιςμόσ ταυτοποίθςθσ (authentication) 

και πρόςβαςθσ (authorization) ςτα δεδομζνα 
ΝΑΙ   

7 

Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με τισ προδιαγραφζσ 

που περιγράφονται αναλυτικά ςτο κεφάλαιο 

παράγραφο 1.3.4 

ΝΑΙ   

8 

Φπαρξθ API για τθν διαςφνδεςθ με τρίτεσ 

εφαρμογζσ – να παρουςιαςτεί ςτθν τεχνικι 

προςφορά 

NAI   

 

V. Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ Λειτουργίασ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ    

1. Σφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Ι – 

Αναλυτικι Ρεριγραφι Ψυςικοφ και Οικονομικοφ 

Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 

ΝΑ ΡΕΙΓΑΦΕΙ   

 

VI. Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ    

1. Σφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Ι – 

Αναλυτικι Ρεριγραφι Ψυςικοφ και Οικονομικοφ 

Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 

ΝΑ ΡΕΙΓΑΦΕΙ   
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VII. Δράςεισ Ρλθροφόρθςθσ και Επικοινωνίασ τθσ Ρράξθσ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ  

1 
Ανάρτθςθ μίασ μόνιμθσ αναμνθςτικισ πλάκασ ι 
πινακίδασ (50cmx70 cm), ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ που αναγράφονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι 

ΝΑΙ   

2 
Ζγγραφα ενθμζρωςθσ ωφελοφμενων-φυλλάδια (500 
τεμάχια), ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που 
αναγράφονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι 

ΝΑΙ   
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI – ΤΕΥΔ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 

 

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 

ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα 

(αφ) 

- Ονομαςία: Διμοσ Ρατρζων 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Ψορζα ΚΘΜΔΘΣ : 6742 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Ραντανάςςθσ 28, Ράτρα, 26221 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Ρζτροσ Γανόσ 

- Τθλζφωνο: 2613610118 

- Θλ. ταχυδρομείο: pganos@patras.gr 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): http://www.e-patras.gr 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): 

Ανάπτυξθ δικτφου ζξυπνων αιςκθτιρων για τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ 

ΒΑΑ Διμου Ρατρζων (CPV: 32441200-8 «Εξοπλιςμόσ τθλεμετρίασ και ελζγχου», 35125100-7 

«Αιςκθτιρεσ», 38344000-8 «Συςκευζσ παρακολοφκθςθσ τθσ ρφπανςθσ», 38341600-3 «Συςκευζσ 

παρακολοφκθςθσ τθσ ακτινοβολίασ», 90731400-4 «Υπθρεςίεσ παρακολοφκθςθσ ι μζτρθςθσ 

ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ», 72230000-6 «Υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ εξατομικευμζνων λογιςμικϊν» και 

72500000-0 «Υπθρεςίεσ πλθροφορικισ») 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : Υπθρεςίεσ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 12/2020 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΨΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΫΘΟΥΝ ΑΡΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΨΟΕΑ 
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Σελίδα 120 

Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΨΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΨΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii: 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20:ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 
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Σελίδα 121 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοv: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 

τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 
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(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Σρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 

φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   

(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 

κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Σμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Σελίδα 124 

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii 

τιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 

Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 

δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 

είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 

παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 

ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 

20PROC006837654 2020-06-10

ΑΔΑ: 6ΞΣ1ΩΞΙ-1ΜΡ



Διακιρυξθ Δθμόςιου Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ με τίτλο «Ανάπτυξθ δικτφου ζξυπνων αιςκθτιρων για τθν βελτίωςθ 
τθσ ποιότθτασ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ ΒΑΑ Διμου Ρατρζων» 

 

 

Σελίδα 125 

Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ 

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 

τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Τπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Σελίδα 126 

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 
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καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
xx

; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Σελίδα 128 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Ωϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
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Σελίδα 129 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

εγγράφων):xxiv 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 

παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

[] Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxvi : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

-[.......................] 
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Σελίδα 131 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

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

 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 
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Σελίδα 132 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην 

ύπαπξη ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, 

λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxx; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

*+ Ναι *+ Πχι 
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Σελίδα 133 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

 

 

20PROC006837654 2020-06-10

ΑΔΑ: 6ΞΣ1ΩΞΙ-1ΜΡ



Διακιρυξθ Δθμόςιου Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ με τίτλο «Ανάπτυξθ δικτφου ζξυπνων αιςκθτιρων για τθν βελτίωςθ 
τθσ ποιότθτασ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ ΒΑΑ Διμου Ρατρζων» 

 

 

Σελίδα 134 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*……+ 
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Σελίδα 135 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 

φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 

ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a 

του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισxxxiii
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Ωρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Πχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Σελίδα 136 

Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ xxxiv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν): 

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 

τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 

τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 

είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 

αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν): 

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
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(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 

αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 

αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-

αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 

ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 

*……..........+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
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θλεκτρονικά, αναφζρετε: ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 

ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 

ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 

του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 

παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

20PROC006837654 2020-06-10

ΑΔΑ: 6ΞΣ1ΩΞΙ-1ΜΡ



Διακιρυξθ Δθμόςιου Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ με τίτλο «Ανάπτυξθ δικτφου ζξυπνων αιςκθτιρων για τθν βελτίωςθ 
τθσ ποιότθτασ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ ΒΑΑ Διμου Ρατρζων» 

 

 

Σελίδα 140 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 

ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 

ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 
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8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

 

*+ Ναι *+ Πχι 
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ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 

τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 
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(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 

φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 

προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να 

ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 

αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ,που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 

διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 

των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 

οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 

ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 

κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 

IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 

ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 

αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάνxlviii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 

πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 

αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ 

ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 

δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV – Υπόδειγμα βιογραφικοφ μελϊν ομάδασ του Υποψιφιου Αναδόχου 

 

Υπόδειγμα βιογραφικοφ μελϊν Ομάδασ Ζργου του Υποψιφιου Αναδόχου 

 

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ 

 

ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επϊνυμο:  Πνομα:  

 

Ρατρϊνυμο:  Μθτρϊνυμο:  

 

Θμερομθνία Γζννθςθσ: __ /__ / ____ Τόποσ Γζννθςθσ:  

 

Τθλζφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεφκυνςθ Κατοικίασ:    

    

    

 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ  

Πνομα Ιδρφματοσ Τίτλοσ Ρτυχίου Ειδικότθτα 

Θμερομθνία 

Απόκτθςθσ 

Ρτυχίου 
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ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(ςτο προτεινόμενο, από τον υποψιφιο 

Ανάδοχο, ςχιμα διοίκθςθσ Ζργου) 

 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘΕΜΡΕΙΙΑ  

Ζργο (ι Θζςθ) Εργοδότθσ 
όλοσ

188
 και Κακικοντα ςτο 

Ζργο (ι Θζςθ) 

Απαςχόλθςθ ςτο Ζργο 

Ρερίοδοσ (από – 

ζωσ) 
ΑΜ

189
 

 

 

  __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

 

  __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

 

  __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

  

                                                           
188

Ϋσόλοσενδεικτικάαναφζρονται:manager, seniorconsultant, consultant, business expertκλπ. 
189

Αφορά τουσ πραγματικοφσ ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο υπολογιηόμενοι ςε ιςοδφναμα ανκρωποετϊν, – Δεν 
ταυτίηεται με τθ ςυνολικι χρονικι διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου απαςχόλθςθσ ςτο ζργο. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

Σχετικά με τουσ πίνακεσ που αναφζρονται ςε κάκε μζροσ οικονομικισ προςφοράσ διευκρινίηεται ότι 

- εφόςον για τθν υλοποίθςθ τθσ προςφερόμενθσ λφςθσ απαιτείται θ προςφορά διαφορετικϊν 

ειδϊν, ο Ανάδοχοσ μπορεί να προςφζρει αυτά τα είδθ, αρκεί ςυνολικά να προςφζρεται θ 

απαιτοφμενθ ποςότθτα και να τθροφνται οι Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ. 

- μπορεί να προςφερκεί οποιοςδιποτε επιπλζον εξοπλιςμόσ ι υπθρεςία κρίνει κάκε υποψιφιοσ. 

 

1. Αναλυτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Ζργου 

Α/Α Είδοσ 
Μονάδα 

Μζτρθςθσ 
Ροςό-
τθτα 

Τιμι 
μονάδοσ 

Σφνολο 
(Κακαρι 

Αξία) 
χωρίσ 
ΦΡΑ 

ΦΡΑ 
Σφνολο 
με ΦΡΑ 

(€) 

1 Εκπόνθςθ Μελζτθσ Εφαρμογισ Ανκρωπομινεσ 1     

2 
Ρρομικεια Αιςκθτιρων 
Μονοξειδίου του Αηϊτου (NO) 

Τεμάχια 5     

3 
Ρρομικεια Αιςκθτιρων 
Μονοξειδίου του Άνκρακα (CO) 

Τεμάχια 5     

4 
Ρρομικεια Αιςκθτιρων Πηοντοσ 
(O3) 

Τεμάχια 5     

5 
Ρρομικεια Αιςκθτιρων 
Διοξειδίου του Αηϊτου (NO2) 

Τεμάχια 5     

6 
Ρρομικεια Αιςκθτιρων 
Διοξειδίου του Θείου (SO2) 

Τεμάχια 5     

7 
Ρρομικεια Αιςκθτιρων 
Ψωτεινότθτασ 

Τεμάχια 5     

8 
Ρρομικεια Αιςκθτιρων 
Θχορφπανςθσ 

Τεμάχια 5     

9 
Ρρομικεια Αιςκθτιρων 
Αιωροφμενων Σωματιδίων 

Τεμάχια 5     

10 
Ρρομικεια Αιςκθτιρων 
Θερμοκραςίασ και Υγραςίασ 

Τεμάχια 5     

11 
Ρρομικεια Αιςκθτιρων 
Θλεκτρομαγνθτικισ Ακτινοβολίασ 

Τεμάχια 5     

12 
Ρρομικεια Αιςκθτιρων Ανζμου 
και Μζτρθςθσ Βροχόπτωςθσ 

Τεμάχια 5     

13 Ρρομικεια Κόμβων Μζτρθςθσ Τεμάχια 2     
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Συνάκροιςθσ Κοινοφ 

14 Ρρομικεια Κόμβων Αιςκθτιρων Τεμάχια 5     

15 Ρρομικεια Δρομολογθτϊν Τεμάχια 5     

16 
Εγκατάςταςθ και 
παραμετροποίθςθ δικτφου 
αιςκθτιρων 

Κατ' αποκοπι 1     

17 
Ανάπτυξθ, Ολοκλιρωςθ και 
Εγκατάςταςθ εφαρμογισ 
Διαδικτυακισ Ρφλθσ 

Ανκρωπομινεσ 3     

18 
Ανάπτυξθ, Ολοκλιρωςθ και 
Εγκατάςταςθ εφαρμογισ για 
κινθτζσ ςυςκευζσ 

Ανκρωπομινεσ 3     

19 
Ανάπτυξθ, Ολοκλιρωςθ και 
Εγκατάςταςθ εφαρμογισ 
διαχείριςθσ 

Ανκρωπομινεσ 3     

20 

Ανάπτυξθ, Ολοκλιρωςθ και 
Εγκατάςταςθ λογιςμικοφ 
διαςφνδεςθσ και διάκεςθσ 
δεδομζνων 

Ανκρωπομινεσ 3     

21 
Ριλοτικι λειτουργία του δικτφου 
αιςκθτιρων 

Ανκρωπομινεσ 2     

22 
Ριλοτικι λειτουργία εφαρμογϊν 
και λογιςμικοφ 

Ανκρωπομινεσ 1     

23 
Εκπαίδευςθ των διαχειριςτϊν / 
χρθςτϊν των εφαρμογϊν και 
λογιςμικοφ 

Ανκρωπομινεσ 1     

24 Ραραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ 
Κατϋαποκοπι 

υπθρεςία 
1     

 ΣΥΝΟΛΟ 
   

 

       Θμ/νία …./…/2020 

       Υπογραφι 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

 

1. Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ 

 

ΕΚΔΟΤΘΣ....................................................................... 

Θμερομθνία ζκδοςθσ........................... 

Ρροσ: ΔΘΜΟ ΡΑΤΕΫΝ 

………….., ΡΑΤΑ 

 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ....................... 

 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 

διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  

{ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ……….. οδόσ …………. αρικμόσ … ΤΚ ………..,} 

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  

α)…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 

υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,} 

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ 

(ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ)….…………. με αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε 

τον τίτλο του ζργου) ……………….. ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε τον προχπολογιςμό με διευκρίνιςθ εάν 

περιλαμβάνει ι όχι τον ΨΡΑ) ..................................., ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... Διακιρυξι ςασ.  

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω 

διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 

{ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ.} 

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά για κάκε μια 

από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ 

Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.} 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 

καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί 

το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
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Σελίδα 152 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………(Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα : ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι 

μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ). 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφθ διλωςι ςασ, με τθν 

προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο 

Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο 

το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 

20PROC006837654 2020-06-10

ΑΔΑ: 6ΞΣ1ΩΞΙ-1ΜΡ



Διακιρυξθ Δθμόςιου Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ με τίτλο «Ανάπτυξθ δικτφου ζξυπνων αιςκθτιρων για τθν βελτίωςθ 
τθσ ποιότθτασ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ ΒΑΑ Διμου Ρατρζων» 

 

 

Σελίδα 153 

2. Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ 

 

ΕΚΔΟΤΘΣ....................................................................... 

Θμερομθνία ζκδοςθσ........................... 

Ρροσ: ΔΘΜΟ ΡΑΤΕΫΝ 

………….., ΡΑΤΑ 

 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ....................... 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 

διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  

{ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ …………. Αρικμόσ ……. Τ.Κ. ………}  

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν  

α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 

υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, 

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό................... 

που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ) …………. με 

αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου) …….………..…… ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το 

ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΨΡΑ) ………........, ςφμφωνα με τθ 

με αρικμό................... Διακιρυξι ςασ. 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 

καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί 

το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 

μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου.  

Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο 

Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο 

το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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Σελίδα 154 

3. Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ 

 

ΕΚΔΟΤΘΣ....................................................................... 

Θμερομθνία ζκδοςθσ........................... 

Ρροσ: ΔΘΜΟ ΡΑΤΕΫΝ 

………….., ΡΑΤΑ 

 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρ. ............... για ευρϊ....................... 

 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 

διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  

{ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ …………. Αρικμόσ ……. Τ.Κ. ………}  

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν  

α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 

υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ},  

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ......................... (<ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με 

διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΨΡΑ>), για τθν καλι λειτουργία του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

με αρικμό ……… που αφορά ………………. ςυνολικισ αξίασ ……………………. ςφμφωνα με τθ με αρικμό ……………. 

Διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςα Αρχι 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 

καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί 

το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 

μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο 

Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο 

το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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Σελίδα 155 

4. Εγγυθτικι Επιςτολι προκαταβολισ 

 

ΕΚΔΟΤΘΣ....................................................................... 

Θμερομθνία ζκδοςθσ........................... 

Ρροσ: ΔΘΜΟ ΡΑΤΕΫΝ 

………….., ΡΑΤΑ 

 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ....................... 

 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 

διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ  

{ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………………. Οδόσ …………………. Αρικμόσ ……. Τ.Κ. 

………}  

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν  

α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 

υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.} 

για τθν λιψθ προκαταβολισ για τθ χοριγθςθ του …% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του 

ΨΡΑ, ευρϊ ………… ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ με αρικμό...................και τθ Διακιρυξι ςασ με αρικμό………., 

ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ) …………. 

για εκτζλεςθ του ζργου (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου) ……… ……… ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε 

το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΨΡΑ) ..................................., και 

μζχρι του ποςοφ των ευρϊ (ςυμπλθρϊνετε το ποςό το οποίο καλφπτει θ ςυγκεκριμζνθ εγγυθτικι 

επιςτολι) ......................... πλζον τόκων επί τθσ προκαταβολισ αυτισ που κα καταλογιςκοφν ςε βάροσ τθσ 

Εταιρίασ …………… ι, ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, υπζρ των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ……………… ι 

Κοινοπραξίασ ……………, υπζρ τθσ οποίασ εγγυόμαςτε ςε εφαρμογι των ςχετικϊν άρκρων του Κανονιςμοφ 

Ρρομθκειϊν τθσ Ανακζτουςα Αρχι, ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ. 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 

καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί 

το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 

μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 
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Σελίδα 156 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 

  

20PROC006837654 2020-06-10

ΑΔΑ: 6ΞΣ1ΩΞΙ-1ΜΡ



Διακιρυξθ Δθμόςιου Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ με τίτλο «Ανάπτυξθ δικτφου ζξυπνων αιςκθτιρων για τθν βελτίωςθ 
τθσ ποιότθτασ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ ΒΑΑ Διμου Ρατρζων» 

 

 

Σελίδα 157 

 

 

 

                                                           
i

 

 

 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 

των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊκαι/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 
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xii

 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΨΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 
τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 
εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 

5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 
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xxvi

 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΨΡΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl
 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli
 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ 
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από 

αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xliii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε 
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 
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xlviii

 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ. 
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