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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Γενικό Πλαίσιο Διαγωνισμού και Έργου  

Ο παρών Πρόχειρος Διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την επιλογή Αναδόχου του Έργου 
«Παροχή λογιστικών υπηρεσιών και οικονομική διαχείριση έργων», με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά.  
Η διαδικασία διενεργείται μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και τις οδηγίες 
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού. 
H ΕΔΕΤ Α.Ε προκηρύσσει τον  παρόντα διαγωνισμό με βάση την απόφαση της 317ης 
συνεδρίας του ΔΣ της ΕΔΕΤ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 22/12/2014 (θέμα 7ο). 
Όλοι οι περιεχόμενοι στην Προκήρυξη αυτή όροι είναι υποχρεωτικοί για τους Υποψήφιους 
Αναδόχους. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους και 
απαιτήσεις της Προκήρυξης (ποσοτικές και ποιοτικές) απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

2. Βασικοί Ορισμοί 

Έργο: Το έργο συνίσταται στην «Παροχή λογιστικών υπηρεσιών και οικονομική διαχείριση 
έργων» 
Ενδιαφερόμενος: Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ένωση ή κοινοπραξία 
αυτών που προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα διαδικασία. 
Υποψήφιος Ανάδοχος: Ο Ενδιαφερόμενος που έχει υποβάλει Προσφορά.  
Ανάδοχος: Ο Ενδιαφερόμενος που τελικά θα επιλεγεί για την εκτέλεση του Έργου. 
Εκπρόσωπος: Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ενδιαφερόμενου ή οποιοδήποτε άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.  
Αντίκλητος: Το πρόσωπο, που ο Υποψήφιος Ανάδοχος με δήλωση του, στην οποία 
περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική 
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κ.λπ.), ορίζει ως αρμόδιο για τις ενδεχόμενες ανάγκες 
επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον υποψήφιο Ανάδοχο.  
Προϋπολογισμός Έργου: Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως ενδεικτική δαπάνη 
για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου συνολικού Έργου. 
Προκήρυξη: Το παρόν κείμενο, στο οποίο αποτυπώνονται οι όροι και τα ζητούμενα για τη 
συμμετοχή στο Διαγωνισμό καθώς και οι απαιτήσεις υλοποίησης του Έργου από τον 
Ανάδοχο που θα επιλεγεί. 
Προσφορά: Η προσφορά που θα υποβάλλει ο κάθε Ενδιαφερόμενος, στο πλαίσιο του 
παρόντος Διαγωνισμού. 
Απόφαση Κατακύρωσης: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία εγκρίνεται η 
τελική επιλογή του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου. 
Σύμβαση: Η συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου που θα επιλεγεί 
για την εκτέλεση του Έργου. 
Επιτροπή Διενέργειας Αξιολόγησης Διαγωνισμού: Η επιτροπή που ορίζεται από το Δ.Σ. της 
Αναθέτουσας Αρχής και η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής του Διαγωνισμού 
(αποσφράγιση, αξιολόγηση προσφορών, εισήγηση κατακύρωσης καθώς και κάθε άλλη, 
συναφή με την άρτια διενέργεια του διαγωνισμού, ενέργεια). 
Επιτροπή  Ενστάσεων και Προσφυγών: Η επιτροπή που ορίζεται από το Δ.Σ. της 
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Αναθέτουσας Αρχής και που εξετάζει τις ενστάσεις και εισηγείται επ’ αυτών προς το 
αποφασίζον όργανο. 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Η επιτροπή που ορίζεται από το Δ.Σ. της 
Αναθέτουσας Αρχής και η οποία θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης και παραλαβής του 
Έργου που θα αναλάβει ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Προκήρυξη 
και τη Σύμβαση που θα υπογραφεί. 

3. Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού και Έργου 

Ο παρών Διαγωνισμός και η Σύμβαση που θα υπογραφεί διέπονται από: 
1.Τις διατάξεις: 

α.  Του ν. 4013/2011   (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (…) 
και άλλες διατάξεις» 
β.  Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-5-2013) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 
γ. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» 
δ.  Του ν.4250/ 2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του  Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 74/26.3.2014) 
ε. Του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 167 
23.7.2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
στ. Του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 160/08-08-
2014) 
ζ. Του Π.Δ. 29/98 περί σύστασης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο 
Έρευνας Τεχνολογίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 34/Α/98) όπως τροποποιήθηκε με τον ν.2919/2001 
(ΦΕΚ Α’ 128), το Π.Δ. 308/2001 (ΦΕΚ Α’ 209), το Π.Δ. 145/2003 (ΦΕΚ 121/Α/2003), τον ν. 
3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006) και τον ν.4115/2013 (ΦΕΚ Α’ 24).  
η. Της υπ’ αριθμ. 9803/ΕΦΑ 2294 (ΦΕΚ Β 1280, 10/9/2003) απόφασης του Υπουργού 
Ανάπτυξης που κυρώνει τον Κανονισμό Προμηθειών της ΕΔΕΤ Α.Ε. 
θ. Της ΥΑ με αριθμό ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ1317/Β/2012) «Ρυθμίσεις για το 
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο» 
ι. Της ΥΑ με αριθμό ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (ΦΕΚ1876/Β/13.06.2012) «Καθορισμός 
διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών 
πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης 
μέσω των ΚΕΠ ως Εντεταλμένων γραφείων». 
ια. Της ΥΑ με αριθμό Π1/2390/16.10.2013 (ΦΕΚ Β΄2677/21.10.2013) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
ιβ. Της ΚΥΑ με αριθμό Π1/23807/18-12-2012 (ΦΕΚ Β΄3400/20.12.2012) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών» 
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ιγ. Της με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου του Γενικού 
Γραμματέα Εμπορίου, με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 
ιδ. Του άρθρου 94 παρ. 3 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) «Έρευνα, 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 

2. Τα πρακτικά της 317ης συνεδρίας του ΔΣ της ΕΔΕΤ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 
22/12/2014 (θέμα 7ο). 

 

4. Αναθέτουσα Αρχή 

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. έχει ως αντικείμενο την διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας  
κατά το πρότυπο των αντίστοιχων Ερευνητικών και Ακαδημαϊκών Δικτύων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  Δραστηριοποιείται ενεργά, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές  επίπεδο και  
αποτελεί περιβάλλον ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών, στη διάθεση της Ακαδημαϊκής και 
Ερευνητικής Κοινότητας της χώρας. 
Στόχος της ΕΔΕΤ Α.Ε. είναι να συμβάλλει ουσιαστικά στην Ψηφιακή Σύγκλιση της χώρας με 
την ΕΕ, αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), και να 
αποτελέσει το περιβάλλον ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και έρευνας για τη μελλοντική 
γενιά των Ε&Ε δικτύων. 

5. Ημερομηνία Δημοσίευσης της Προκήρυξης 

Το πλήρες τεύχος της προκήρυξης θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) : www.promitheus.gov.gr. Και 
στο site της Αναθέτουσας Αρχής (www.grnet.gr). Επίσης η προκήρυξη θα αποσταλεί σε 
τουλάχιστον τρεις (3) οικονομικούς φορείς. 
Το τεύχος προκήρυξης θα αναρτηθεί, επίσης, στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) εντός πέντε (5) ημερών από την καταχώριση 
στις ως άνω διευθύνσεις. 
Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας 
του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

6. Διευκρινίσεις επί της Προκήρυξης και του Διαγωνισμού 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης μέχρι και τις 30/03/2015, και 
ώρα 17:00. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν 
εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσοι  έχουν παραλάβει την Προκήρυξη μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι και τις 31/03/2015, και ώρα 
17:00. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας 
δεν εξετάζονται. 
Τα παραπάνω αιτήματα υποβάλλονται από εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς (δηλαδή 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί, ήτοι όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) στον διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, 
καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των 
ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και την διαδικασία του διαγωνισμού θα 
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πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και θα αναρτώνται στην διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr . 
Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Τυχόν ενημερώσεις και διευκρινίσεις για την προκήρυξη θα αποσταλούν μέσω  ΕΣΗΔΗΣ 
(www.promitheus.gov.gr). 
 

7. Γλώσσα Διαγωνισμού 

Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής 
είναι συνταγμένο στην Ελληνική γλώσσα. Η παρούσα Προκήρυξη, οι Προσφορές και η 
Σύμβαση που θα προκύψει, θα συνταχθούν στην Ελληνική γλώσσα. Οι έγγραφες και 
προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Ενδιαφερόμενου θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Οι Ενδιαφερόμενοι και οι Υποψήφιοι 
Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να διευκολύνουν την επικοινωνία των αλλοδαπών 
υπαλλήλων τους με την Αναθέτουσα Αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων.  
Όλα τα δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν από τους υποψήφιους Ανάδοχους στην 
παρούσα διαδικασία, θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα, με ποινή αποκλεισμού. 
Για τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 
18 και 19. Τα μεταφρασμένα δικαιολογητικά πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από 
το αρμόδιο Προξενείο της χώρας έκδοσής τους, είτε με την επίθεση της σφραγίδας 
«Apostile» σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 
1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους και μεταφρασμένα είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κωδ. Πολ. Δικ. και 36 του Κώδικα Δικηγόρων 
(Ν.4194/2013). 
Τυχόν συνημμένα στην προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία και όροι, 
μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

8. Ματαίωση – Ακύρωση – Επανάληψη του Διαγωνισμού 

Η Αναθέτουσα Αρχή μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας 
Αξιολόγησης Διαγωνισμού, ή ένεκα σπουδαίου λόγου διατηρεί το δικαίωμα: 
• να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του Διαγωνισμού. 
• να αποφασίσει τη ματαίωση του Διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση 

ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

9. Αντικείμενο του Διαγωνισμού – Το Έργο 

1. Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας – ΕΔΕΤ Α.Ε. ενεργώντας ως αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την απόφαση της 317ης συνεδρίας του ΔΣ της ΕΔΕΤ Α.Ε. που 
πραγματοποιήθηκε στις 22/12/2014 (θέμα 7ο), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ.  για την παροχή υπηρεσιών: 

• Λογιστηρίου 
• Φορολογικών εργασιών 
• Εργατικών θεμάτων 
• Οικονομικής διαχείρισης 
• Χρηματοδοτήσεων 
• Εξωτερικών Εργασιών, 

διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.  
Λεπτομερής περιγραφή του έργου που προκηρύσσεται με την παρούσα περιλαμβάνεται 
στο Τεχνικό Παράρτημα της παρούσας. 
2. Ο Ανάδοχος που θα προκύψει θα υποβάλει ως παραδοτέα μηνιαίες εκθέσεις 
πεπραγμένων, δώδεκα (12) στο σύνολό τους, τις οποίες θα παραλαμβάνει οριστικά 
αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής ως ακολούθως: 
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 

1η ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ (Π1) +1 μήνας από την υπογραφή της σύμβασης  

2η ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ(Π2) + 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  

3η ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ (Π3) +3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  

4η ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ (Π4) +4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  

5η ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ (Π5) +5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  

6η ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ (Π6) +6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  

7η ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ (Π7) +7 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  

8η ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ (Π8) +8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  

9η ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ (Π9) +9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  

10η ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ (Π10) +10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  

11η ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ (Π11) +11 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  

12η ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ (Π12) +12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  
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10. Προϋπολογισμός Έργου - Τρόπος Πληρωμής 

1. Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται κατά μέγιστο σε διακόσιες πέντε χιλιάδες ευρώ 
(205.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ.  
2. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. 
3. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε δώδεκα (12) ισόποσες δόσεις ως 
ακολούθως: 
α. Με την οριστική παραλαβή της πρώτης μηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων (Π1) ποσό ίσο με 
το 1/12 της προσφοράς του Αναδόχου. 
β. Με την οριστική παραλαβή της δεύτερης μηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων (Π2) ποσό ίσο 
με το 1/12 της προσφοράς του Αναδόχου και εφόσον έχει παραληφθεί οριστικά η 
προηγούμενη μηνιαία έκθεση πεπραγμένων. 
γ. Με την οριστική παραλαβή της τρίτης μηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων (Π3) ποσό ίσο με 
το 1/12 της προσφοράς του Αναδόχου και εφόσον έχουν παραληφθεί οριστικά όλες οι 
προηγούμενες μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων. 
δ. Με την οριστική παραλαβή της τέταρτης μηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων (Π4) ποσό ίσο 
με το 1/12 της προσφοράς του Αναδόχου και εφόσον έχουν παραληφθεί οριστικά όλες οι 
προηγούμενες μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων. 
ε. Με την οριστική παραλαβή της πέμπτης μηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων (Π5) ποσό ίσο 
με το 1/12 της προσφοράς του Αναδόχου και εφόσον έχουν παραληφθεί οριστικά όλες οι 
προηγούμενες μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων. 
στ. Με την οριστική παραλαβή της έκτης μηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων (Π6) ποσό ίσο με 
το 1/12 της προσφοράς του Αναδόχου και εφόσον έχουν παραληφθεί οριστικά όλες οι 
προηγούμενες μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων. 
ζ. Με την οριστική παραλαβή της έβδομης μηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων (Π7) ποσό ίσο 
με το 1/12 της προσφοράς του Αναδόχου και εφόσον έχουν παραληφθεί οριστικά όλες οι 
προηγούμενες μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων. 
η. Με την οριστική παραλαβή της όγδοης μηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων (Π8) ποσό ίσο με 
το 1/12 της προσφοράς του Αναδόχου και εφόσον έχουν παραληφθεί οριστικά όλες οι 
προηγούμενες μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων. 
θ. Με την οριστική παραλαβή της ένατης μηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων (Π9) ποσό ίσο με 
το 1/12 της προσφοράς του Αναδόχου και εφόσον έχουν παραληφθεί οριστικά όλες οι 
προηγούμενες μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων. 
ι. Με την οριστική παραλαβή της δέκατης μηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων (Π10) ποσό ίσο 
με το 1/12 της προσφοράς του Αναδόχου και εφόσον έχουν παραληφθεί οριστικά όλες οι 
προηγούμενες μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων. 
κ. Με την οριστική παραλαβή της ενδέκατης μηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων (Π11) ποσό 
ίσο με το 1/12 της προσφοράς του Αναδόχου και εφόσον έχουν παραληφθεί οριστικά όλες 
οι προηγούμενες μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων. 
λ. Με την οριστική παραλαβή της δωδέκατης μηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων (Π12) ποσό 
ίσο με το 1/12 της προσφοράς του Αναδόχου  και εφόσον έχουν παραληφθεί οριστικά όλες 
οι προηγούμενες μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων. 
3.Η καταβολή της πληρωμής θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου 
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δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 
Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) μετά την θέση σε εφαρμογή του ν. 
4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167 23.7.2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι δυνάμει του άρθρου 4  παρ. 3 του ν.4013/2011, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, ο υποψήφιος Ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10%, η 
οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης 
χρηματοδότησης, προκειμένου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ). Το ποσό της κράτησης θα 
κατατίθεται από τον Ανάδοχο σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό για λογαριασμό της 
ΕΑΑΔΗΣΥ, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στον ειδικό κανονισμό οικονομικής της διαχείρισης και στην συνέχεια ο Ανάδοχος θα 
καταθέτει το σχετικό πιστοποιητικό πληρωμής στην Αναθέτουσα ώστε να καθίσταται 
δυνατή η πληρωμή του. 

11. Παράδοση-Παραλαβή- Παρακολούθηση 

1. Για την παρακολούθηση του έργου και την παραλαβή των παραδοτέων θα ορίζεται 
Επιτροπή Παραλαβής.  
2. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ΕΥΡΩ με την προσκόμιση των νομίμων 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής 
και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των 
σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 
3. Το έργο θεωρείται ολοκληρωμένο εφόσον παραληφθούν οριστικά όλες οι Μηνιαίες 
Εκθέσεις Πεπραγμένων 

12. Χρονική Διάρκεια της Σύμβασης/Έργου 

1.Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών 
2.Η ισχύς των προσφορών που θα υποβληθούν πρέπει να ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα 
(180) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής  του 
διαγωνισμού. 
3. Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

13. Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής ή ενώσεις/κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι 
εγκατεστημένα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας 
για τον Ευρωπαϊκό χώρο ή στα κράτη-μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί 
δημοσίων συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε 
από την Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται 
από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την 
νομοθεσία κράτους-μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους-μέλους που έχει κυρώσει την ΣΔΣ ή 
τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους 
διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους ή την έδρα του στο εσωτερικό μιας εκ των 
ανωτέρω χωρών. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών πρέπει 
να έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία στην 
εκτέλεση έργων συναφών με το αντικείμενο της Προκήρυξης. 
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται από τον Διαγωνισμό: 
• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου αυτού του Άρθρου. 
• Όσοι έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση παροχής υπηρεσιών/προμηθειών του 

δημόσιου τομέα με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού 

• Όσοι έχουν αποκλεισθεί από τους διαγωνισμούς παροχής υπηρεσιών/προμηθειών του 
δημόσιου τομέα με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού 

• Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1, του άρθρου 43 του 
Π.Δ.60/2007 (άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), όπως ισχύει, και όπως αυτά τυχόν 
εξειδικεύονται από το εθνικό δίκαιο, τηρουμένων των προβλέψεων του κοινοτικού 
δικαίου, και συγκεκριμένα, όσοι προσφέροντες έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση για: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου. 

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

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10/06/1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες. 

• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 
παραπάνω κυρώσεις. 

• Οι Ενώσεις ή Κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, σε περίπτωση που 
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οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για 
ένα τουλάχιστον μέλος της. 

• Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και δεν είναι εγγεγραμμένοι στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. 

 
Για την εγγραφή στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 
Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από το 
σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας 
τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι 
ως εξής: 

• Οι διαθέτοντες ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με 
χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί 
κατέχουν από το σύστημα TAXISnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 
Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών της Γ.Γ. Εμπορίου. 

• Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται 
την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification 
Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το 
αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 
χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται της εγγραφής τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:  

o είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση 
στην ελληνική 

o είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο παράρτημα ΙΧ Α 
για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες 
συμβάσεις προμηθειών και στο παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών του π.δ. 60/2007 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους 
στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να 
δηλώνονται/ αποδεικνύονται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό 
μητρώο (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

 
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω 
του συστήματος. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το σύστημα ή μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον 
το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης 
λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 
λογαριασμού του. 
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14. Χρόνος και Τόπος Κατάθεσης Προσφορών και Διενέργειας Διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα Προκήρυξη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι το αργότερο μέχρι 
τις 06.04.2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν 
υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 
σε έντυπη μορφή τα στοιχεία και δικαιολογητικά, που δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή, 
πλην των ΦΕΚ,  στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριμένα μέχρι την Πέμπτη 
09.04.2015 και ώρα 15:00. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης. Από το 
σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. 
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται πλήρως 
και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. Σε περίπτωση νομικών 
προσώπων θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο Διαγωνισμό 
έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του Υποψήφιου Αναδόχου. 
Οι οικονομικοί φορείς, που συμμετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση 
στα έγγραφα που παράγονται στο σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από το 
εν λόγω Σύστημα, τις διατάξεις που διέπουν την λειτουργία του, τις διατάξεις για το 
ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο και συμπληρωματικά από την παρούσα. 

15. Ισχύς Προσφορών 

Οι Προσφορές, στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους Υποψήφιους Αναδόχους επί 
ενενήντα (90) ημέρες από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών 
μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως πριν από τη λήξη της κατά 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 90 ημερών, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της 
ισχύος της Προσφοράς του αντίστοιχου Αναδόχου, εφόσον ο συγκεκριμένος Ανάδοχος το 
αποδεχτεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η κατακύρωση μπορεί να γίνει στο 
δεύτερο κατά σειρά επιλογής. Κανένας από τους Υποψήφιους Αναδόχους δεν έχει 
δικαίωμα κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς του να την αποσύρει. 

16. Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές 

Ο κάθε Διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μιας προσφοράς. Στο Διαγωνισμό δε 
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές - αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο Διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης 
προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους 
ένστασης, αν οι προτάσεις αυτές δε ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των Προσφορών. 
Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας 
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Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

17. Τρόπος Υποβολής Φακέλου Προσφοράς 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι υποβάλλουν την 
Προσφορά τους με τρόπο συμβατό προς το νομικό και θεσμικό πλαίσιο του Διαγωνισμού 
που ορίζεται στο Άρθρο 3 και τις λοιπές απαιτήσεις της παρούσας Προκήρυξης, μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται στο Άρθρο 14 αυτής.  
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 
(α) Ένας φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
(Β) Ένας φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 
Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. Οι 
Προσφορές κατατίθενται ηλεκτρονικά και πρέπει να περιλαμβάνουν  όλα όσα καθορίζονται 
στην παρούσα Προκήρυξη. 
Συγκεκριμένα οι προσφορές περιλαμβάνουν : 
 
Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει 
όλα τα νομιμοποιητικά στοιχεία και όλα τα άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και τα 
στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά προσδιορίζονται 
στα άρθρα 18, 19 και 20 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα 
μέσα στον Φάκελο με τη σειρά που ζητούνται. 
Β. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής 
Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 21 της 
παρούσας.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής 
των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων. 
 

• Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα 
στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να 
είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

• Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η 
τάξη και η σειρά των όρων της Προκήρυξης. 

• Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν 
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε 
και αποδεχόμεθα», κλπ. 

• Οι Προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες, σε μoρφή pdf . Σε περίπτωση 
που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για 
τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

• Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του 
Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. 
και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο 
Διαγωνισμού.  
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• Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 

• Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται 
αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή 
απόκρουση όρου της Προκήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο 
όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες 
που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή 
διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται 
αντιπροσφορά. 

• Στην περίπτωση συνυποβολής με την Προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους 
θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα κάποιου Υποψηφίου Αναδόχου, οφείλει αυτός να 
σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες 
οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται 
ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς, άλλως θα δύνανται να λαμβάνουν 
γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας 
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απόρρητου που 
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα του Υποψηφίου Αναδόχου αλλά σε καμία 
περίπτωση δεν δύναται να οριστούν ως στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα τα 
αναγκαία στοιχεία που απαιτούνται για να κρίνει η Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού την συμμόρφωση και επάρκεια του Υποψήφιου Αναδόχου ως προς τα 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Εμπειρίας, όπως 
αυτά ορίζονται στα Άρθρα 18 και 19 αντίστοιχα. 

• Προσφορά που δεν κατατίθεται σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
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18. Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Υποφάκελος Α) 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού, υποχρεωτικά 
στον Υποφάκελο Α «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς» της 
Προσφοράς τους,  
α. όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, 
ταξινομημένα μέσα στον φάκελο με τη σειρά που ζητούνται,  
β. όλα τα Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Εμπειρίας όσα ζητούνται στο άρθρο 19 της 
παρούσας καθώς και όσα απαιτούνται από το άρθρο 20 «Τεχνική Προσφορά» .  Όταν τα 
δικαιολογητικά υπογράφονται από τον ίδιο τον Υποψήφιο Ανάδοχο, φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. Τα δικαιολογητικά που δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή, πλην των ΦΕΚ, 
προσκομίζονται ή αποστέλλονται και σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή, στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, σε Φάκελο με την 
ένδειξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού, με ποινή αποκλεισμού. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

Α. i. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη εντός 
των τελευταίων δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας 
υποβολής των προσφορών  στην οποία να δηλώνεται ότι: 
1. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης της 
οποίας έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της. 
2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην Προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
3. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος, θα προσκομίσει εντός προθεσμίας είκοσι 
(20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 
σ’ αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης που αναφέρονται 
στο Άρθρο 25 της Προκήρυξης. 
4. Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 
συμβιβασμού, πτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών 
φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία). 
5. Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του υποψηφίου Αναδόχου λόγοι αποκλεισμού από τις 
αναφερόμενες της παρ. 1 άρθ. 43 του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64Α) περιπτώσεις  
6. Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του 
κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής και φορολογικά ενήμερος ως προς τις 
φορολογικές του υποχρεώσεις. 
7. Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι και παραμένει εγγεγραμμένος στο οικείο 
επαγγελματικό επιμελητήριο. 
8. (Σε περίπτωση νομικού προσώπου ότι) δεν τελεί υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση ή 
άλλες ανάλογες καταστάσεις για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο και ότι δεν τελεί υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης, θέσεως υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση.  
9. Το σύνολο των υλικών και εξοπλισμού που θα προσκομίσει στο πλαίσιο της 
Προσφοράς είναι καινούργια. 
ii. O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για 
Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων 
Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου), καθώς και 
στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι:  

• Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/2007, ήτοι: Α) 
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β) 
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 
1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες 

• Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Β. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την 
Προσφορά. 

Γ. Νομιμοποιητικά έγγραφα, που θα αποδεικνύουν την εν γένει νομική τους κατάσταση 
και τα όργανα εκπροσώπησής του υποψηφίου Αναδόχου. Θα πρέπει να κατατεθούν 
όλα τα απαραίτητα παραστατικά έγγραφα, δηλ., καταστατικά, αναθεωρήσεις, 
δημοσιεύσεις σε ΦΕΚ ή Πρωτοδικείο, πρακτικά ΔΣ, κλπ. Τα ΦΕΚ παρότι δεν φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή. 

 
Επεξηγήσεις / Οδηγίες 
• Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το 
Άρθρο 7 της παρούσας Προκήρυξης. 

• Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλει Προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, 
πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε 
μέλος της. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου σε αυτή, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας 
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι 
συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση 
εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά 
της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη 
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εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η 
Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να 
εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν 
αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη 
διάρκεια του Διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

• Οπουδήποτε απαιτείται ως δικαιολογητικό στο κείμενο της προκήρυξης η Υπεύθυνη 
Δήλωση θα προσκομίζεται υπογεγραμμένη εντός του διαστήματος που ορίζεται 
ειδικότερα, ενώ δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής. 

• Για τα δικαιολογητικά συμμετοχής ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 1 του ν.4250/ 
2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του  Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 
161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 74/26.3.2014). 

19. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Εμπειρίας (Υποφάκελος Α) 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού, υποχρεωτικά 
στον Υποφάκελο Α «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς» και τα 
Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Εμπειρίας της Προσφοράς τους, τα κάτωθι 
σημειώματα/δικαιολογητικά/συνοδευτικά έγγραφα που αποδεικνύουν την επάρκειά τους 
για την εκτέλεση του Έργου και με τη σειρά που ακολουθεί. Όταν τα δικαιολογητικά 
πιστοποίησης εμπειρίας, υπογράφονται από τον ίδιο τον Υποψήφιο Ανάδοχο, φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. Τα δικαιολογητικά πιστοποίησης εμπειρίας που δεν φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή προσκομίζονται ή αποστέλλονται  και σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, σε 
Φάκελο με την ένδειξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού. 
Α. Γενική Εμπειρία και Οργάνωση του Υποψήφιου Ανάδοχου  
Αναλυτικό σημείωμα και συνοδευτικά έγγραφα που να περιγράφουν και να πιστοποιούν τη 
γενική εμπειρία, προσόντα και τεχνική ικανότητα του Υποψηφίου Αναδόχου και την 
προσέγγισή του στην υλοποίηση του Έργου. Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνονται, 
υποχρεωτικά, τα κάτωθι κεφάλαια: 

Α1. Γενικά στοιχεία Υποψήφιου Ανάδοχου (π.χ. όνομα/επωνυμία, δ/νση, τηλέφωνο, fax, 
email, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ιστότοπος, κ.λπ). 

Α2.  Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου Υποψήφιου Ανάδοχου (π.χ. όνομα, τηλέφωνο, fax, 
email, κ.λπ). 

Α3. Στοιχεία αρμόδιου εκπροσώπου για την Προσφορά (π.χ. όνομα, τηλέφωνο, fax, email, 
κ.λπ). 

Α4. Στοιχεία Υπεύθυνου Έργου (π.χ. όνομα, τηλέφωνο, fax, email, κ.λπ).  
Α5. Περιγραφή εταιρικού προφίλ του Υποψηφίου Αναδόχου (δραστηριότητες, ενδεικτικό 

πελατολόγιο, διαθέσιμες κτηριακές υποδομές, κλπ). 
Α6.  Περιγραφή της επιχειρηματικής και διοικητικής δομής του Υποψήφιου Ανάδοχου 

(νομική μορφή, οργανόγραμμα, τρόπος διοίκησης και διαχείρισης της επιχείρησης).  
Α7.  Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας από το Οικονομικό Επιμελητήριο στον προσφέροντα.  

 
B. Εμπειρία του Υποψήφιου Ανάδοχου που σχετίζεται με το γενικό πλαίσιο του 
Διαγωνισμού 
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1. Αναλυτικό σημείωμα και συνοδευτικά έγγραφα που να περιγράφουν και να πιστοποιούν 
την εμπειρία του Υποψήφιου Αναδόχου στο αντικείμενο του Διαγωνισμού. Απαιτείται να 
έχει αναλάβει ο Υποψήφιος Ανάδοχος την τελευταία πενταετία τουλάχιστον τρία (3) 
ανάλογα έργα συναφή με το αντικείμενο του Διαγωνισμού. Επίσης ο υποψήφιος οφείλει 
και να καταθέσει βεβαιώσεις των Αναθετουσών Αρχών για την επιτυχή υλοποίηση 
τουλάχιστον για τα 3 ως άνω έργα Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει επίσης να τεκμηριώσει 
την εμπειρία του, υποβάλλοντας λίστα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε, ή στα οποία 
συμμετείχε ο Υποψήφιος Ανάδοχος, κατά τα τρία (3) τελευταία έτη και είναι συναφή με το 
αντικείμενο του Διαγωνισμού. 
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2.  Για την Ομάδα Έργου ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει τα ακόλουθα: 

• Κατάλογο των βασικών στελεχών του προσφέροντα που θα απασχοληθούν για την 
υλοποίηση του έργου και στο οποίο θα εμφανίζεται το εκτιμώμενο ποσοστό, ενός 
εκάστου, του συνολικού χρόνου απασχόλησης που θα αφιερωθεί για την 
υποστήριξη της ΕΔΕΤ Α.Ε. Επισημαίνεται ότι τουλάχιστον έξη (6) από τα βασικά 
στελέχη θα παράσχουν τις υπηρεσίες τους σε πλήρη απασχόληση (100% του 
συνολικού χρόνου απασχόλησης) στα γραφεία της ΕΔΕΤ Α.Ε. και θα πρέπει να 
προκύπτει αυτό από την προσφορά του υποψηφίου με ποινή αποκλεισμού. 

• Βιογραφικό σημείωμα του υπευθύνου του έργου από το οποίο να προκύπτει με 
ποινή αποκλεισμού ότι διαθέτει τα εξής προσόντα: 

 Πτυχίο ΑΕΙ, οικονομικής / λογιστικής κατεύθυνσης, 
 Άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 
 Εμπειρία παροχής λογιστικών υπηρεσιών για τουλάχιστον 15 χρόνια, 
 Εμπειρία διοίκησης έργων, 
 Εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων έργων για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια, 

Προς απόδειξη της εν λόγω εμπειρίας, απαιτείται η κατάθεση βεβαιώσεων, από τους 
φορείς στους οποίους εργαζόταν με σχέση εξηρτημένης εργασίας στην οποία θα 
βεβαιώνεται η συμμετοχή τους σε εκτέλεση παρόμοιων έργων για τουλάχιστον πέντε (5) 
χρόνια. 
 Προϋπηρεσία στον υποψήφιο ανάδοχο ή συμμετοχή στο εταιρικό σχήμα του 

υποψηφίου αναδόχου, για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια. 
Προς απόδειξη της εν λόγω εμπειρίας, απαιτείται η κατάθεση από τον υποψήφιο των 
καταστάσεων προσωπικού θεωρημένων από την επιθεώρηση εργασίας των τελευταίων 
πέντε (5) ετών και αποδεικτικά έγγραφα συμμετοχής στο εταιρικό σχήμα εκδοθέντα κατά 
τον τελευταίο μήνα πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
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• Βιογραφικό σημείωμα των πέντε (5) μελών της ομάδας έργου που θα παράσχουν τις 

υπηρεσίες τους σε πλήρη απασχόληση στα γραφεία της ΕΔΕΤ Α.Ε., από το οποίο 
προκύπτει ότι διαθέτουν τα εξής προσόντα: 
 Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, οικονομικής / λογιστικής κατεύθυνσης, 
 Προϋπηρεσία στον υποψήφιο ανάδοχο τουλάχιστον 3 τελευταία χρόνια. Προς 

απόδειξη της εν λόγω προϋπηρεσίας απαιτείται η κατάθεση από τον υποψήφιο των 
καταστάσεων προσωπικού θεωρημένων από την επιθεώρηση εργασίας των 
τελευταίων τριών (3) ετών 

 Εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων έργων για τουλάχιστον 3 χρόνια. 
Προς απόδειξη της εν λόγω εμπειρίας, απαιτείται η κατάθεση βεβαιώσεων, από τους 
φορείς στους οποίους απασχολείτο, στην οποία θα βεβαιώνεται η συμμετοχή τους σε 
εκτέλεση παρόμοιων έργων για τουλάχιστον τρία (3) έτη. 
• Βιογραφικά σημειώματα των υπολοίπων μελών της ομάδας έργου από τα οποία θα 

προκύπτει με ποινή αποκλεισμού ότι διαθέτουν τα εξής προσόντα: 
 Προϋπηρεσία στον υποψήφιο ανάδοχο τουλάχιστον 2 τελευταία χρόνια. Προς 

απόδειξη της εν λόγω προϋπηρεσίας απαιτείται η κατάθεση από τον υποψήφιο των 
καταστάσεων προσωπικού θεωρημένων από την επιθεώρηση εργασίας των 
τελευταίων δύο(2) ετών 

 Εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων έργων για τουλάχιστον 2 χρόνια. 
Προς απόδειξη της εν λόγω εμπειρίας, απαιτείται η κατάθεση βεβαιώσεων, από τους 
φορείς στους οποίους εργαζόταν με σχέση εξηρτημένης εργασίας στην οποία θα 
βεβαιώνεται η συμμετοχή τους σε εκτέλεση παρόμοιων έργων για τουλάχιστον δύο(2) έτη. 
 
Γ. Χρηματοοικονομική ικανότητα του Υποψήφιου Αναδόχου 
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την χρηματοοικονομική του ικανότητα με 
τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία: 
α. (νομικά πρόσωπα) Αντίγραφα ή αποσπάσματα δημοσιευμένων ισολογισμών των τριών 

(3) προηγούμενων οικονομικών χρήσεων, από τους οποίους να προκύπτει ότι έχει 
συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο 
από το εκατό τοις εκατό (100%) του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Αν δεν 
απαιτείται από τον Νόμο η υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού, το ανώτερο θα 
βεβαιώνεται με Υπεύθυνη δήλωση του Υποψήφιου Ανάδοχου.  

β. (φυσικά πρόσωπα): Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1), και Μηχανογραφικό Δελτίο 
Οικονομικών Στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) από τα οποία να 
προκύπτει ότι έχει εισόδημα των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 
μεγαλύτερο από το εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) του προϋπολογισμού του υπό 
ανάθεση Έργου. 

Επεξηγήσεις / Οδηγίες 
• Δεδομένου ότι τα παραπάνω στοιχεία θα αποτελέσουν προϋποθέσεις συμμετοχής των 

Υποψηφίων Αναδόχων θα πρέπει τα σχετικά στοιχεία να είναι αναλυτικά και 
εμπεριστατωμένα, ώστε να δίνουν σαφή εικόνα του Υποψήφιου Ανάδοχου και 
απόδειξη της κάλυψης από αυτόν των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής του στο 
Διαγωνισμό.  

•  Τα παραπάνω δικαιολογητικά δύναται να υποστηρίζονται από αναλυτικό σημείωμα, 
συστατικές επιστολές, και άλλα συμπληρωματικά έγγραφα που παρέχουν επιπλέον 
λεπτομέρειες για την εμπειρία, το αντικείμενο του έργου, κ.λπ.  
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• Η Επιτροπή Διενέργειας Αξιολόγησης Διαγωνισμού είναι δυνατόν να καλέσει τους 

Υποψηφίους Αναδόχους να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα ανωτέρω 
υποβληθέντα έγγραφα, στοιχεία ή/και πιστοποιητικά. Οι εν λόγω 
συμπληρώσεις/διευκρινίσεις αφορούν μόνο στο περιεχόμενο υποβληθέντων εγγράφων 
και σε καμία περίπτωση δεν αφορούν στην εκ των υστέρων προσκόμιση πρόσθετων 
δικαιολογητικών. 

• Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση/Κοινοπραξία, τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται 
χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας 

• Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα 
σύμφωνα με το Άρθρο 7 της παρούσας Προκήρυξης. 

 

20. Τεχνική Προσφορά 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού στον Υποφάκελο 
Α «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς» , κατ’ ελάχιστο 
συμπληρωμένο το Παράρτημα Α της παρούσας. 
 
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε 
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  Εν πάση περιπτώσει σε περίπτωση διάστασης 
των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και 
του ψηφιακά  υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου, υπερισχύει το τελευταίο. 
 
Εφόσον οι απαιτήσεις της προκήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί 
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες τους συστήματος, ο προσφέρων 
επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία (συμπληρωματικά αρχεία τεχνικής προσφοράς).  
 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή τύπου pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
 
Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να 
φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 
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ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός  
τριών (3) εργασίμων ημερών είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά ή 
έγγραφα/στοιχεία που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
 
Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει: 
• οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του 
υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα 
Προκήρυξη 
 
Η αρμόδια Επιτροπή θα ελέγξει  τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία 
κατά τον έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών. 
 
Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΝΑΙ/ΟΧΙ», για έστω και ένα από τους 
όρους στον πίνακα του Παραρτήματος 1, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο 
σχετικό όρο. 
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21. Οικονομική Προσφορά-Τιμή-Νόμισμα-Αναπροσαρμογή τιμών 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επί ποινή αποκλεισμού στον υποφάκελο 
«Οικονομική Προσφορά» και συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή 
pdf , το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράξει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
 
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της (σύμφωνα με τους  Πίνακες 
Οικονομικής Προσφοράς (βλ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:  Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς) στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει, ψηφιακά υπογεγραμμένα, τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (βλ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:  Πίνακες 
Οικονομικής Προσφοράς) (συμπληρωματικά αρχεία οικονομικής προσφοράς). 
 
Επεξηγήσεις / Οδηγίες 
Η προσφερόμενη τιμή (Οικονομική Προσφορά) θα εκφράζεται σε ευρώ (€), θα είναι σταθερή και 
δεν θα αναπροσαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, της εκτέλεσης της 
Σύμβασης και της τυχόν παράτασης αυτής. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 
κρατήσεις ως και κάθε άλλη τυχόν επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ ο οποίος αναφέρεται ξεχωριστά.  
Εφόσον από την Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η Προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού.  
Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι έχουν μελετήσει τις απαιτήσεις του Έργου και τα οικονομικά μεγέθη που 
θα απαιτηθούν για την προμήθεια των υλικών και την παροχή των υπηρεσιών και εγγυώνται για 
την ακρίβεια των επιμέρους στοιχείων κόστους αυτών.  
Αν η τιμή της Οικονομικής Προσφοράς είναι προφανώς υπερβολικά χαμηλή, η Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού υποχρεούται να ζητήσει από τον Υποψήφιο Ανάδοχο να παράσχει 
εγγράφως τις απαιτούμενες διευκρινίσεις. Αν οι διευκρινίσεις δεν κριθούν ικανοποιητικές ή/και 
εκτιμηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ότι η έκπτωση αυτή έχει σχέση με μείωση 
της ποιότητας των προσφερομένων υλικών και υπηρεσιών, τότε προβαίνει στην απόρριψη της 
Προσφοράς με αιτιολογημένη απόφαση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

22. Απόρριψη Προσφορών 

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, κατά τα οριζόμενα 
στο Άρθρο 3, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται, ως εκπρόθεσμες. Προσφορές 
απορρίπτονται, επίσης, ως απαράδεκτες σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 
• Προσφορές που παραβιάζουν οποιαδήποτε υποχρέωση των άρθρων της παρούσας 

Προκήρυξης. 
• Προσφορές που περιλαμβάνουν μη αποδοχή όρων της Προκήρυξης ή απόκλιση από αυτούς  ή 

δεν καλύπτουν όλες τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της παρούσας. 
• Προσφορές που είναι αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση. 
• Προσφορές που δεν έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 7. 
• Προσφορές με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από το ποσό που ορίζεται στο Άρθρο 10. 
• Προσφορές Υποψήφιων Αναδόχων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 3. 
• Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο στο Άρθρο 15. 
• Εναλλακτικές Προσφορές ή αντιπροσφορές κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 16. 
• Προσφορές που δεν κατατίθεται σύμφωνα με οδηγίες στο Άρθρο 17. 
• Προσφορές με έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού 

πιστοποίησης εμπειρίας κατά τα οριζόμενα στα Άρθρα 18 και 19. 
• Προσφορές που η Τεχνική Προφορά δεν ακολουθεί τις οδηγίες του Άρθρου 20 και δεν 

προσφέρουν όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες. 
• Προσφορές που η Οικονομική Προφορά δεν ακολουθεί τις οδηγίες του Άρθρου 21. 
• Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε  υλικό ή 

υπηρεσία (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη Προκήρυξη), ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο 
μέρος πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς. 

• Προσφορά που α. δεν φέρει πιστοποιημένη ψηφιακή υπογραφή, ή/και β. δεν καλύπτει όλους 
τους όρους της παρούσας που αναφέρονται στο ΕΣΗΔΗΣ και στην εφαρμογή του ή/και γ. 
παραβιάζει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΗΔΗΣ 

• Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά: Υπερβολικά χαμηλή θεωρείται η προσφορά που 
προσφέρει έκπτωση άνω του 30% του προτεινόμενου προϋπολογισμού του έργου. Πριν την 
απόρριψη μιας τέτοιας Προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο του τμήματος 
έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία 
της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές 
συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία / 
καινοτομία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι 
προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.  

23. Αποσφράγιση, Έλεγχος και Αξιολόγηση των Προσφορών 

1. Ο πρόχειρος διαγωνισμός είναι συνοπτική διαδικασία επιλογής Αναδόχου. Η Επιτροπή 
Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού είναι αρμόδια για την 
αποσφράγιση των ηλεκτρονικών και έντυπων φακέλων των προσφορών και αξιολόγηση των 
προσφορών, μέσω των πιστοποιημένων στο σύστημα μελών της, εφαρμοζόμενων των κείμενων 
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Η αποσφράγιση των ηλεκτρονικών 
προσφορών καθώς και η αποσφράγιση των επιπλέον εγγράφων που έχουν κατατεθεί σε έντυπη 
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μορφή,  γίνεται τρεις (3)εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, ήτοι στις 09/04/2015 και ώρα 17:00.  
2. Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει σε κλειστή συνεδρίαση, στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των Προσφορών την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σύστημα του 
ΕΣΗΔΗΣ.  
3.Μετά την αποσφράγιση του εκάστοτε υποφακέλου  μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και των 
επιπλέον στοιχείων σε έντυπη μορφή: 
-Η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά 
αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
-Το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης 
των προσφορών. 
-Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφοράς τους. 
4.Η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την υπηρεσία της 
Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τον διαγωνισμό απευθύνουν τα αιτήματά τους στους 
συμμετέχοντες χρήστες-οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών και οι χρήστες –οικονομικοί φορείς παρέχουν διευκρινίσεις εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών.  Από τις απαντήσεις στα παραπάνω αιτήματα της Επιτροπής λαμβάνονται 
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν και μόνο σε στοιχεία 
που έχουν ήδη υποβληθεί με την προσφορά. 
Ειδικότερα: 
α. Μετά την αποσφράγιση των ηλεκτρονικών υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής- Τεχνική 
Προσφορά» και των επιπλέον δικαιολογητικών που δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή, η Επιτροπή 
προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
τεχνικής προσφοράς. Εξετάζεται ο εν λόγω φάκελος, όσον αφορά στην πληρότητά και εγκυρότητά 
των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και ως προς το περιεχόμενό τους και την πλήρωση των 
ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής – κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 
Σε περίπτωση συνυποβολής με την Προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα συμφέροντα τους, 
τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει στο σχετικό πεδίο του συστήματος με την 
ένδειξη «Εμπιστευτικό». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι Συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά 
μόνον στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης 
του ενδιαφερομένου. 
Μετά την παραπάνω διαδικασία, η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο Τεχνικών Προσφορών για όσες 
Προσφορές έγιναν αποδεκτές για συμμετοχή σε κάθε τμήμα του διαγωνισμού (βάσει των 
δικαιολογητικών Συμμετοχής) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής. Η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει τις Τεχνικές Προσφορές και εισηγείται 
στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του 
γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Η Τεχνική Προσφορά δεν 
αξιολογείται για την κατάταξη του υποψηφίου. Τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της 
προκήρυξης (τεχνικές προδιαγραφές). Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές και οι πίνακες συμμόρφωσης 
είναι απαιτητά με ποινή αποκλεισμού. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος/αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να αποτυπωθεί στο ίδιο Πρακτικό της Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης.  
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5. Η κατάταξη των Προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
Προσφοράς, θα γίνει κατά φθίνουσα τιμή της Συνολικής Βαθμολογίας που προκύπτει από τον τύπο:  
ΣΒi = 80 x ( Τi / Τmax ) + 20 x (Kmin/Ki) 
όπου: 

• Τmax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά 
• Τi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 
• Kmin το συνολικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 
• Κi το συνολικό κόστος της Προσφοράς i 
• ΣΒi το αποτέλεσμα το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

 
6. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι αυτή με το μεγαλύτερο ΣΒ. 
Προσφορές που έχουν ίσα ΣΒ θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση αυτή οι ισοδύναμες 
προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Τεχνικής βαθμολογίας. 
7. Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών. Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει 
σύμφωνα με τα «Κριτήρια Αξιολόγησης» επί τον αντίστοιχο «Συντελεστή Βαρύτητας», όπως 
προσδιορίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

1 Διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
- εφικτότητα στην διοίκηση / διαχείριση του υποψηφίου 
Αναδόχου   

70% 

2 Την οργανωτική δομή και το ρόλο του κάθε μέλους της 
Ομάδας Έργου για την διασφάλιση της ποιότητας στις 
παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και η διαθεσιμότητα της 
Ομάδας Έργου. Η προτεινόμενη οργανωτική δομή θα 
πρέπει να τεκμηριώνεται με βάση την σύνθεση της 
ομάδας έργου 

15% 

3 Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης για την παροχή 
των προτεινόμενων υπηρεσιών - Την αρτιότητα και 
πληρότητα της προσφοράς σε σχέση με τις απαιτήσεις 
του έργου 

15% 
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Κάθε κριτήριο βαθμολογείται, με βαθμό, που είναι ακέραιος αριθμός από το 0 έως το 10, σύμφωνα 
με τον πίνακα που ακολουθεί 

Βαθμός κριτηρίου Αιτιολογία 

0 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι απαράδεκτη ως 
προς το συγκεκριμένο κριτήριο 

1-4 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ελλιπής ως προς το 
συγκεκριμένο κριτήριο 

5-8 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ικανοποιητική ως 
προς το συγκεκριμένο κριτήριο 

9-10 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το 
συγκεκριμένο κριτήριο 

 
Ειδικότερα ως προς κάθε κριτήριο, κάθε τεχνική προσφορά χαρακτηρίζεται ως: 

• Απαράδεκτη, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της στις 
προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, είτε δεν 
υφίσταται, είτε θεωρείται ακατάλληλη για το έργο. 

• Ελλιπής, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει στοιχειωδώς 
τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

• Ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει 
πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

• Εξαίρετη, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις 
προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου και προσφέρει 
επιπλέον δυνατότητες χρήσιμες για το έργο. 

Η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Αξιολόγησης κάθε επί μέρους κριτηρίου σταθμίζεται με τον 
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου αυτού (π.χ το κριτήριο Τ1 έχει συντελεστή βαρύτητας 60% 
δηλαδή πολλαπλασιάζεται επί 0,6, το κριτήριο Τ2 έχει συντελεστή βαρύτητας 10% δηλαδή 
πολλαπλασιάζεται επί 0,10) και στρογγυλοποιείται στο 2ο δεκαδικό ψηφίο. 
Η Επιτροπή επιφυλάσσει το δικαίωμα να προσκαλέσει τους υποψηφίους να παρουσιάσουν και να 
αναλύσουν την πρόταση τους προφορικά και να θέσει ερωτήσεις. Το άθροισμα των βαθμολογιών 
των ομάδων Τ1-Τ3 της προσφοράς i αποτελεί τον τελικό βαθμό τεχνικής αξιολόγησης της 
προσφοράς i (Τi) ενώ η προσφορά που επιτυγχάνει την μεγαλύτερη βαθμολογία είναι η μέγιστη 
Τεχνική Προσφορά Τmax.   
Στην συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή ορίζει την ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών 
προσφορών και ενημερώνει τους συμμετέχοντες, που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό, 
μέσω ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία  
β. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών - για 
όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές – αποσφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν 
αποσφραγίζονται.  
Η βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών είναι σχετική. Συγκεκριμένα ο Συνολικός Βαθμός της 
Οικονομικής μίας Προσφοράς i αποτελεί το πηλίκο της προ ΦΠΑ τιμής της χαμηλότερης οικονομικά 
προσφοράς Kmin προς την προ ΦΠΑ τιμή της συγκεκριμένης προσφοράς Κi. 
Οι τελικοί βαθμοί της Επιτροπής πρέπει να καταχωρηθούν στο σχετικό πρακτικό της.  
Η τιμή που θα ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση θα είναι το τίμημα για το σύνολο των 
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προσφερόμενων υπηρεσιών, όπως αυτό εμφανίζεται στην οικονομική προσφορά (ο ΦΠΑ δεν 
λαμβάνεται υπόψη). Τυχόν προσφερόμενα προαιρετικά είδη και υπηρεσίες δεν λαμβάνονται 
υπόψη για τον υπολογισμό της τιμής. 
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αφού λάβει υπόψη της τα στοιχεία των φακέλων των 
προσφορών, τη συμφωνία των προσφορών με τους όρους της προκήρυξης και τα αποτελέσματα 
αξιολόγησης των προσφορών, προβαίνει στην οριστική κατάταξη των Προσφορών και εισηγείται 
στο αρμόδιο όργανο της ΕΔΕΤ Α.Ε την κατακύρωση του διαγωνισμού υπέρ του τελικά 
επικρατέστερου Υποψηφίου. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος/αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
συμμετοχής,  των τεχνικών και οικονομικών προσφορών καθώς και η ανάδειξη του προσωρινού 
Αναδόχου, μπορεί να αποτυπωθεί στο ίδιο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης. 
Με μέριμνα του αρμόδιου Οργάνου γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες το αποτέλεσμα του 
Διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.  
 

24. Διαδικασία Κατακύρωσης Διαγωνισμού 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Διενέργειας του Διαγωνισμού και του Ελέγχου των 
Προσφορών, με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να 
κατακυρωθεί κάθε τμήμα του Διαγωνισμού, καλείται να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος σε μορφή αρχείου pdf και σε φάκελο με σήμανση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»  
στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) 
ημερών (Ν. 3614/2007, άρθρο 25) από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης που του 
αποστέλλεται ηλεκτρονικά, τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του άρθρου 25 της 
παρούσας, προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από την αρμόδια Επιτροπή. Όταν υπογράφονται από 
τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τους προσφέροντες 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή, σε 
πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα, στην αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής για 
διαβίβαση στην Επιτροπή.  
Η αποσφράγιση του ηλεκτρονικού και έντυπου φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 
προσφέροντος στον οποίο  πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες 
ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή. 
Η αρμόδια Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται 
στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται με σχετική του απόφαση και 
με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. 
Σε περίπτωση αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί εγγράφως 
τον Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, να υποβάλλει τα απαραίτητα 
Δικαιολογητικά και Νομιμοποιητικά έγγραφα για την υπογραφή της Σύμβασης, τα οποία θα είναι 
σύμφωνα με την επιστολή της πρόσκλησης. 
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο 
αποκλεισμού του προσφέροντος και κατάπτωση της Εγγυητικής Συμμετοχής του. Σε αυτή την 
περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των 
διαγωνιζομένων υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και 
συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. 

25. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης  

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο 
πρόκειται να κατακυρωθεί  ο Διαγωνισμός, πρέπει να περιέχει με ποινή αποκλεισμού τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου, όπως προσδιορίζονται παρακάτω  , τα 
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οποία πρέπει να υποβληθούν με τον τρόπο που διευκρινίζει η συγκεκριμένη παράγραφος και οι 
όροι του ΕΣΗΔΗΣ. 
 

Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 
χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται 
στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 
16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και 
το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της 
Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει 
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

9.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη 
εντός των  είκοσι ημερών της προθεσμίας κατάθεσης 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης και δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στην οποία ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους 
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 
από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, 
από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης έκδοσης μετά  την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης 
μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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12.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης 

ΝΑΙ 1   

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 
Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία 
θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη 
αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 
κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 
χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται 
στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 
16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

ΝΑΙ   

1 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου.  
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των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου ή σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας 
εγκατάστασής του, και το ειδικό επάγγελμα του, από το 
οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα 
υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της 
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ   

 

Σελίδα 32 από 68 

ΑΔΑ: 6ΖΓΖ469ΗΡΧ-ΨΜΘ



Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική 
άποψη προσφορά με τίτλο : 

«Προμήθεια συστήματος αποθήκευσης για το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα» 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

9.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη 
εντός των  είκοσι ημερών της προθεσμίας κατάθεσης 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης και δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, ή ένορκη 
δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου 
ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν 
προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, 
από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης έκδοσης μετά  την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης 
μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

12.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ 2   

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά 
δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου 
δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της 
χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από 
τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
  

2 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου. 
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ΑΔΑ: 6ΖΓΖ469ΗΡΧ-ΨΜΘ



Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική 
άποψη προσφορά με τίτλο : 

«Προμήθεια συστήματος αποθήκευσης για το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα» 

 
Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να 
προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές 
Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι 
κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί 
για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για 
τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 
1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 
προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών 
εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων 
έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα 
(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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ΑΔΑ: 6ΖΓΖ469ΗΡΧ-ΨΜΘ



Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική 
άποψη προσφορά με τίτλο : 

«Προμήθεια συστήματος αποθήκευσης για το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα» 

 

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και 
το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει 
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ   

11.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη 
εντός των  είκοσι ημερών της προθεσμίας κατάθεσης 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης και δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής , στην οποία ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα 
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος 
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 
από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   

 

Σελίδα 35 από 68 

ΑΔΑ: 6ΖΓΖ469ΗΡΧ-ΨΜΘ



Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική 
άποψη προσφορά με τίτλο : 

«Προμήθεια συστήματος αποθήκευσης για το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα» 

 

12.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, 
από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης έκδοσης μετά  την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

13.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης 
μετά  την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

14.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 
Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία 
θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη 
αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 
κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Οι Συνεταιρισμοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές 
δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, 
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας 
και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που 
προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 
60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών 
εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων 
έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα 
(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ   
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ΑΔΑ: 6ΖΓΖ469ΗΡΧ-ΨΜΘ



Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική 
άποψη προσφορά με τίτλο : 

«Προμήθεια συστήματος αποθήκευσης για το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα» 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.  

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

11.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και 
το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της 
Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει 
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

12.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη 
εντός των  είκοσι ημερών της προθεσμίας κατάθεσης 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης και δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής , στην οποία ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα 
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος 
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 
από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

13.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, 
από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

14.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού 

NAI   

15.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης.  

ΝΑΙ 3   

 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 
Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία 

3 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  μέσω Αντιπροσώπου 
που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.  
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Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική 
άποψη προσφορά με τίτλο : 

«Προμήθεια συστήματος αποθήκευσης για το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα» 

 
θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη 
αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 
κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, 
ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του 
νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για 
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για 
τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 
1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 
προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το έγγραφο 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών 
εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων 
έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα 
(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από το δίκαιο της 
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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10.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου ή σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας 
εγκατάστασής του και το ειδικό επάγγελμα του, από το 
οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα 
υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

11.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986υπογεγραμμένη 
εντός των  είκοσι ημερών της προθεσμίας κατάθεσης 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης και δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής ή ένορκη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη 
χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται 
ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει 
όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 
οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει 
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   

12.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 
τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

13.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

14.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης.  

ΝΑΙ   

 
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά 
δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου 
δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της 
χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από 
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τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Οι ενώσεις-κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να 
κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, 
ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό 
φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό 
πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

ΝΑΙ   

Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις 

Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης 
 

1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα προσκομίζονται 
υπογεγραμμένες εντός του διαστήματος που ορίζεται ειδικότερα ως άνω, ενώ δεν 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής . 

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία 
 

1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ 
Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

2. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, 
είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως 
μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν 
οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να 
παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα 
εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή 
αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους 
της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα 
αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

26. Περίοδοι εγγύησης  

26.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 
Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα 
(10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του ελέγχου των 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του 
συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από το συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης 
του έργου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του έργου και 
ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους και μετά την 
κατάθεση της εγγυητικής επιστολής Καλής Λειτουργίας.  
Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύμβασης ή πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων 
του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης 
ενώ ταυτόχρονα μπορεί να απαιτήσει κάθε άλλη ζημία, και να προχωρήσει σε έκπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση που η Οριστική Παραλαβή των υπηρεσιών από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, δεν πραγματοποιηθεί προ της ημερομηνίας λήξεως της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να την παρατείνει 
κατά το ανάλογο απαιτούμενο διάστημα. 
Η απαλλαγή από την εγγύηση «Καλής Εκτέλεσης» του έργου ενεργείται με την επιστροφή της 
εγγυητικής επιστολής «Καλής Εκτέλεσης» στον Ανάδοχο.  
Η ως άνω εγγυητική επιστολή πρέπει να αναφέρει ρητά ότι εκδίδεται με δικαιούχο την ΕΔΕΤ ΑΕ ως 
Αναθέτουσα Αρχή του έργου.  
Η ως άνω εγγύηση «Καλής Εκτέλεσης» καλύπτει στο σύνολό της χωρίς καμία διάκριση την πιστή 
εφαρμογή από τον Ανάδοχο όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της ΕΔΕΤ κατά του 
Αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  

27. Κατάρτιση Σύμβασης 

Μεταξύ του Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση για την υλοποίηση του 
Έργου όπως φαίνεται στο Παράρτημα Γ. Η Σύμβαση πραγματοποιείται μόνο γραπτώς και ρυθμίζει 
όλες τις λεπτομέρειες για την υλοποίηση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή συμπληρώνει στο κείμενο 
της Σύμβασης με τα στοιχεία της Προσφορά του Αναδόχου με την οποία συμμετείχε αυτός στον 
Διαγωνισμό και η οποία Προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του Διαγωνισμού σε αυτόν. 
Δεν χωρεί εν γένει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της Σύμβασης ούτε καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της Προσφοράς του Αναδόχου, ούτε τροποποίηση του 
συμβατικού αντικειμένου κατά τη διάρκεια της Σύμβασης. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την 
προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η 
σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής. Η απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από 
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 
Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτό στηρίζεται. Σε περίπτωση 
που θα υπάρξει διαφωνία ή αντίθεση, μετά την υπογραφή της Σύμβασης, για την επίλυση 
επικρατέστερα στοιχεία και κατά σειρά προτεραιότητας είναι τα ακόλουθα: η Σύμβαση, η Απόφαση 
Κατακύρωσης, οι επιστολές που τυχόν έχουν ανταλλαγεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 
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Αναδόχου μετά την υποβολή της Προσφοράς και μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης, η Προσφορά 
του Αναδόχου, και η παρούσα Προκήρυξη. 
Η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει στον Ανάδοχο για να υπογράψει τη Σύμβαση, με την υποχρέωση 
να την επιστρέψει υπογεγραμμένη μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής. Αν 
εκπνεύσει η προθεσμία των δέκα ημερών, χωρίς ο Ανάδοχος να έχει υπογράψει τη Σύμβαση, τότε η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο υποχρεωτικά έκπτωτο από την κατακύρωση 
που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης 
του τελικού κειμένου της Σύμβασης θα λήξει η ισχύς της Προσφοράς, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην 
έγκαιρη παράταση της ισχύος της Προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο χρόνο. Για την υπογραφή 
της Σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει, εφόσον είναι νομικό πρόσωπο ή ένωση νομικών προσώπων, να 
προσκομίσει τα έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου ή των νομικών προσώπων που θα 
υπογράψουν τη Σύμβαση. 

28. Ποινικές Ρήτρες - Εκπτώσεις 

Η παράδοση και η παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος Τεύχους. 
Η διάρκεια υλοποίησης του προκηρυσσόμενου έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης 
φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού κατά την διάρκεια της σύμβασης, με υπαιτιότητα του 
Αναδόχου, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: 

1. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής της κάθε Μηνιαίας 
Έκθεσης Πεπραγμένων  και οι απαιτούμενες ενέργειες δεν ολοκληρωθούν σύμφωνα με τους 
όρους της Προκήρυξης και τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης ποσοστό 0.2% επί του 
συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με ανώτατο όριο 5% επί του 
συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

2. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την συμφωνηθείσα ημερομηνία Οριστικής 
Παραλαβής της κάθε Μηνιαίας Έκθεσης Πεπραγμένων  και οι απαιτούμενες ενέργειες δεν 
ολοκληρωθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
καταγγείλει τη σύμβαση ή/και να ζητήσει να εκπέσει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
ή/και να κηρύξει  έκπτωτο τον Ανάδοχο. 

3. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει 
ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο ή/και να ζητήσει να 
εκπέσουν οι εκάστοτε εγγυητικές επιστολές, αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς 
τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα 
υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 

5. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη 
Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. Όπου 
προσμετράται προθεσμία σε ημέρες, οι ημέρες αυτές είναι ημερολογιακές. 

6. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση 
υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης 
παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του 
Αναδόχου.  

7. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα 
παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο  

8. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της Ένωσης, τα 
οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές 
ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης.  
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9. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, 

να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του έργου, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 
10. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την 

αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιμέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του 
Αναδόχου, συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής, ποιοτικής και οριστικής 
παραλαβής του έργου, τα οποία κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον Ανάδοχο.  

 

29. Υπεργολαβίες 

Ο Ανάδοχος εγγυάται για την διάθεση του απαραίτητου επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, 
καθώς επίσης και συνεργατών, που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και 
ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
Απαγορεύεται ρητά στον Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του Έργου 
υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά 
του.  
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 
υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται 
από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους 
συνεργάτες / υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά από προηγούμενη 
σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσα Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτήσει αιτιολογημένα 
από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και για τους λόγους που θα κήρυττε έκπτωτο 
τον ίδιο τον Ανάδοχο ή θα τον απέκλειε από τη διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα 
περί αποκλεισμού συμμετοχής,  αν περιέλθει σε γνώση των συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά 
με την προσωπική του κατάσταση. Για την αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειμένου να 
δοθεί η σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο πρώτος ότι στο 
πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις με τις οποίες ο αρχικός 
υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. 
Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο 
Ανάδοχος. Επίσης ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των 
υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, 
παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

30.  Εμπιστευτικότητα - Εχεμύθεια 

Καθ’ όλη την διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια 
τουλάχιστον τριών (3) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και 
να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
του.  

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα 
εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ειδικότερα:  
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς 

τρίτος προς την Αναθέτουσα Αρχή– υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτής - να μπορεί να έχει 
πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούμενη δική της έγκριση. 
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2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα 

στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσα Αρχή. Ως εμπιστευτικές 
πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν 
έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών 
πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο 
και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του 
Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα 
συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής, να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία, 
έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στην Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί μια 
πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και 
διοίκηση του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από 
αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου 
που δεν αφορούν το Έργο. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε 
προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και 
παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην 
Αναθέτουσα Αρχή και στα άτομα που ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν, 
κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η 
δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου με βάση τα αναφερόμενα στη Σύμβαση. 

5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι 
υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω 
υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του 
Αναδόχου στην μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα 
καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής του από τη 
Σύμβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την 
αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.  

6. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται 
στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και 
τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη 
«εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την 
Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

7. Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, 
στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς 
παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. 

31. Πνευματικά Δικαιώματα – Κυριότητα 

1. Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, 
καθώς και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση 
άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν 
από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της 
Αναθέτουσας Αρχής, που μπορούν να τα διαχειρίζονται πλήρως και να τα εκμεταλλεύονται (όχι 
εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.  

2. Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσα 
Αρχή κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα 
παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της 
Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / 
διαχείρισή τους. 
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3. Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα 

παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους 
μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία θα είναι πλέον η 
αποκλειστική δικαιούχος επί του Έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από 
αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής 
αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία 
φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά 
και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται 
ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης. 

32. Ανωτέρα Βία 

1. Ανωτέρα βία υπάρχει όταν η ενέργεια ενός εκ των δύο συμβαλλομένων, παρακωλύεται από 
τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός το οποίο δεν ήταν δυνατό να αποτραπεί ακόμη και με μέτρα 
άκρας επιμέλειας και σύνεσης.  

2. Συμφωνείται ότι εάν στην σύμβαση και στα παραρτήματά της έχουν συνομολογηθεί 
προθεσμίες, μέσα στις οποίες ο ένας εκ των συμβαλλομένων είναι υποχρεωμένος να κάνει μια 
ενέργεια ή να εκτελέσει κάποιο έργο, σε περίπτωση ανωτέρας βίας η λήξη των προθεσμιών 
αυτών αναστέλλεται, για ίσο χρονικό διάστημα προς το διάστημα που διήρκεσε αποδεδειγμένα 
το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία. 

3. Εφόσον το συμβαλλόμενο μέρος κάνει την ενέργεια ή εκτελέσει το έργο μέσα στην 
συμφωνηθείσα προθεσμία, συν το χρόνο που διήρκεσε το γεγονός που συνιστά την ανωτέρα 
βία, καμία απολύτως συνέπεια, οποιασδήποτε μορφής, δεν θα επέρχεται σε βάρος του από την 
αιτία αυτή, εκτός εάν άλλως έχει, τυχόν συμφωνηθεί ειδικά στην παρούσα σύμβαση. 

4. Επίσης, συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους της 
παρούσας σύμβασης από τα συμβαλλόμενα μέρη, εάν η παράβαση αυτών από το ένα μέρος 
οφείλεται αποκλειστικά σε ανωτέρα βία, καμία απολύτως συνέπεια, εκ των οριζομένων στην 
παρούσα σύμβαση, δεν θα επέρχεται σε βάρος της, εάν το συμβαλλόμενο μέρος εκπληρώσει το 
συγκεκριμένο όρο της σύμβασης μόλις εκλείψει το γεγονός που συνιστούσε την περίπτωση της 
ανωτέρας βίας και παρέλθει και ο χρόνος που διήρκεσε αυτή, εκτός εάν άλλως έχει, τυχόν, 
συμφωνηθεί ειδικά στην παρούσα σύμβαση. 

5. Τέλος, συμφωνείται ότι για να είναι νόμιμη η επίκληση, από οποιουσδήποτε από τους 
συμβαλλόμενους, της ύπαρξης ανωτέρας βίας υπέρ αυτού, πρέπει ο επικαλούμενος αυτήν α) 
μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες  μέρες από την ημέρα που θα λάβει χώρα το συγκεκριμένο 
γεγονός, που κατά την άποψή του συνιστά περίπτωση ανωτέρας βίας, να το γνωστοποιήσει με 
έγγραφό του στον αντισυμβαλλόμενο και β) μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα 
που θα εκλείψει το γεγονός αυτό, να το γνωστοποιήσει πάλι, με έγγραφό του, στον 
αντισυμβαλλόμενο, αναφέροντας συγχρόνως σ’ αυτό το συνολικό χρόνο που διήρκεσε, το 
γεγονός που συνιστούσε την περίπτωση ανωτέρας βίας. Εάν ο αντισυμβαλλόμενος, ενεργώντας 
εύλογα και καλόπιστα, δεν αρνηθεί μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, από την επόμενη των 
προαναφερόμενων προς αυτόν γνωστοποιήσεων, με έγγραφό του, το αληθές και νόμιμο του 
ισχυρισμού του εκ των συμβαλλομένων επικαλεσθέντος την συνδρομή ανωτέρας βίας, 
θεωρείται ότι αποδέχεται και συνομολογεί αυτόν. Εάν όμως αρνηθεί, με έγγραφό του, το 
αληθές και νόμιμο αυτού, το θέμα παραπέμπεται και επιλύεται οριστικά από τα αρμόδια 
Δικαστήρια της Αθήνας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τεχνικό Παράρτημα 
Οι υπηρεσίες που καλείται να παρέχει ο Ανάδοχος διαχωρίζονται σε υποχρεωτικές –που οφείλει να 
προσφέρει με ποινή αποκλεισμού-και σε επιθυμητές, όπως φαίνεται ακολούθως. Ο ανάδοχος 
καλείται: 

(α) να συμπληρώσει τους ακόλουθους συγκεντρωτικούς πίνακες απαντώντας ποιες από τις κάτωθι 
υπηρεσίες παρέχει 

(β) να αναλύσει διεξοδικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος καλείται να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες: 

Α. Λογιστήριο Υποχρεωτική/Επιθυμητή Ναι/Όχι 

1 

Προσδιορισμός των επιβαλλόμενων 
από των Κ.Φ.Σ. Βιβλίων & Στοιχείων 
της εταιρείας. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

2 

Εξασφάλιση των προβλεπόμενων από 
τον Κ.Φ.Σ. δικαιολογητικών που 
αφορούν τις συναλλαγές με τρίτους. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

3 

Έλεγχος των δικαιολογητικών σχετικά 
με την πληρότητά τους. (Ύπαρξη 
σύμβασης, έγκριση δαπάνης, χρέωση 
σε έργο και υποέργο που εκτελεί η 
εταιρεία). 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

4 

Παραλαβή και αρχειοθέτηση των 
δικαιολογητικών, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση σε 
αυτά.  

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

5 

Προσδιορισμός των ειδικών 
χειρισμών στα δικαιολογητικά 
δαπανών όπου αυτό απαιτείται 
(κρατήσεις κλπ). 

Επιθυμητή Ναι/Όχι 

6 

Τήρηση Αναλυτικής Λογιστικής ανά 
έργο, όσον αφορά τις αγορές Παγίων, 
τις δαπάνες και τα έσοδα. 

Επιθυμητή Ναι/Όχι 

7 

Ημερήσια ενημέρωση των λογιστικών 
βιβλίων ώστε να εξασφαλίζεται η 
ορθότητα και επικαιρότητά τους. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

8 

Ενημέρωση του μητρώου παγίων της 
εταιρείας. (κατ΄ είδος, ποσότητα και 
αξία) 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

9 

Προβαίνει στις αναγκαίες 
τροποποιήσεις, συμπληρώσεις του 
Λογιστικού Σχεδίου ώστε να καλύπτει 
τις κάθε φορά ανάγκες της εταιρείας. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

10 

Εκτύπωση των προβλεπόμενων από 
τον Κ.Φ.Σ. Βιβλίων εντός των 
προθεσμιών που προβλέπονται. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 
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11 

Εκτύπωση των αναλυτικών 
καθολικών που αφορούν 
προμηθευτές & πιστωτές της 
εταιρείας και επιβεβαίωση των 
υποχρεώσεων προς αυτούς. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

12 

Επικοινωνία με προμηθευτές 
εξωτερικού για τις συναλλαγές που 
υφίστανται μέσω Internet. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

13 
Παρακολούθηση, έλεγχος και 
συμφωνία των αποδόσεων ταξιδιών.  

Επιθυμητή Ναι/Όχι 

14 

Έλεγχος των κινήσεων των 
τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί η 
εταιρεία και επιβεβαίωση των 
υπολοίπων με τα extrait της 
τράπεζας. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

15 

Έλεγχος των κινήσεων των 
πιστωτικών καρτών που έχει η 
εταιρεία, και αναζήτηση των 
δικαιολογητικών τους. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

Β. Φορολογικά Υποχρεωτική/Επιθυμητή Ναι/Όχι 

1 

Παρακολούθηση τήρηση της σχετικής 
φορολογικής νομοθεσίας μεταξύ 
άλλων στο πλαίσιο των συναλλαγών 
της ΕΔΕΤ Α.Ε. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

2 

Σύνταξη, υπογραφή  και υποβολή των 
δηλώσεων παρακρατούμενων 
φόρων.  

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

3 
Σύνταξη και υπογραφή των 
Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

4 
Σύνταξη και υπογραφή της 
Εκκαθαριστικής Δήλωσης ΦΠΑ. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

5 

Σύνταξη και υπογραφή του 
Ισολογισμού τέλους χρήσης της 
εταιρείας.  

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

6 
Υποβολή προς έγκριση του 
Ισολογισμού τέλους χρήσης  στο Δ.Σ.  

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

7 

Σύνταξη και υπογραφή των 
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 
της εταιρείας.  

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

8 
Διεκπεραίωση του ετήσιου ελέγχου 
από τον Ορκωτό Λογιστή - Ελεγκτή. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

9 
Διεκπεραίωση ενδεχόμενου ελέγχου 
από τις φορολογικές αρχές. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

 

Γ. 

 

Εργατικά 

 

Υποχρεωτική/Επιθυμητή 

 

Ναι/Όχι 

1 
Παρακολούθηση της εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 
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2 
Συμπλήρωση των εντύπων του ΟΑΕΔ 
για τις προσλήψεις των εργαζομένων. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

3 

Συμπλήρωση και υπογραφή της 
κατάστασης των εργαζομένων προς 
την Επιθεώρηση Εργασίας. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

4 

Υπολογισμός της μισθοδοσίας 
εκάστου μηνός, πληρωτέο ανά 
εργαζόμενο, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΑΧ κλπ. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

5 
Τήρηση αρχείου της μισθοδοσίας και 
των Ασφαλιστικών Ταμείων. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

6 

Σύνταξη κατάστασης με τις μηνιαίες 
αμοιβές εργαζομένων και 
συνεργατών για την πληρωμή τους.  

Επιθυμητή Ναι/Όχι 

7 

Σύνταξη των εντύπων για την 
καταβολή των ασφαλιστικών 
εισφορών.  

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

8 

Ηλεκτρονική υποβολή των Ατομικών 
Πληροφοριακών Δελτίων ΙΚΑ των 
εργαζομένων. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

9 

Σύνταξη και υπογραφή της Οριστικής 
Δήλωσης Φόρου Μισθωτών 
Υπηρεσιών. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

10 
Υπολογισμός των αποζημιώσεων του 
Προέδρου & των μελών του Δ.Σ. 

Επιθυμητή Ναι/Όχι 

11 

Έκδοση των ετήσιων βεβαιώσεων 
αποδοχών και παρακράτησης φόρου 
των εργαζομένων.  

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

12 

Υπολογισμός των ετήσιων 
βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου 
των ελευθέρων επαγγελματιών.  

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

13 

Υπολογισμός των ετήσιων 
βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου 
των μη ελευθέρων επαγγελματιών.  

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

14 

Υπολογισμός των ετήσιων 
βεβαιώσεων για τις αποζημιώσεις του 
Προέδρου & των μελών του Δ.Σ. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

15 
Χορήγηση όλων των ανωτέρω 
βεβαιώσεων στους δικαιούχους.  

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

16 
Διεκπεραίωση ενδεχόμενου ελέγχου 
από τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

17 

Παραγωγή σεναρίων ετήσιου κόστους 
για νέους εργαζόμενους ή 
συνεργάτες με βάση το πληρωτέο 
ποσό. 

Επιθυμητή Ναι/Όχι 

Δ. 

 

Εργασίες οικονομικής διαχείρισης 

 

Υποχρεωτική/Επιθυμητή 

 

Ναι/Όχι 

1 
Σύνταξη προϋπολογισμού του 
επομένου έτους έως το τέλος 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 
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Αυγούστου.  

2 

Μηνιαία σύνταξη και αποστολή 
οικονομικών στοιχείων προς το 
Υπουργείο Παιδείας 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

3 

Παροχή μηνιαίων οικονομικών 
στοιχείων Φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης στα πλαίσια της 
υλοποίησης του έργου Αναμόρφωση 
Δημοσιονομικής Πληροφόρησης 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

4 

Σύνταξη και υποβολή μέσω του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος (ΟΠΣ) των κάτωθι:  
-Πηγές & χρήσεις πόρων 
-Αποτελέσματα χρήσεως 
-Ισολογισμός σύμφωνα με το ΕΓΛΣ 
-Στοιχεία απασχόλησης 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

5 

Σύνταξη τριμηνιαίων Στατιστικών 
Δελτίων για την Γ.Γ. της 
Ε.Σ.Υ.Ε.(Τμήμα Ερευνών Δημόσιου 
Τομέα) 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

6  

Σύνταξη προϋπολογισμού ανά έργο 
που αναλαμβάνει να εκτελέσει η 
εταιρεία, σε συνεργασία με τον 
Διευθυντή Διαχείρισης έργων. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

7 

Αναθεώρηση του τρέχοντος 
προϋπολογισμού όταν αυτό 
απαιτείται. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

8 

Σύνταξη των Μηνιαίων Δελτίων 
Δαπανών ανά έργο & υποέργο αυτών 
του εντάσσονται στο ΕΣΠΑ, έως την 
10η του επομένου μηνός που έγινε η 
πληρωμή της δαπάνης.(κατά μέγιστο 
15 έργα) 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

9 

Τριμηνιαία παρακολούθηση της 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανά 
έργο έως το τέλος του επομένου 
μηνός.  

Επιθυμητή Ναι/Όχι 

10 

Δημιουργία αρχείου με τα 
δικαιολογητικά των Μηνιαίων 
Δελτίων Δαπανών ανά έργο & 
υποέργο.  

Επιθυμητή Ναι/Όχι 

11 

Ηλεκτρονική υποβολή των Μηνιαίων 
Δελτίων Δαπανών ανά έργο & 
υποέργο στο ΟΠΣ. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

12 

Συνεργασία με τις αντίστοιχες 
Διαχειριστές Αρχές για τυχόν 
ερωτήσεις-προβλήματα. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

13 
Παρακολούθηση των χρηματοροών 
ανά έργο και πηγή χρηματοδότησης 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 
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14 
Συνεργασία με τους υπεύθυνους για 
τυχόν ερωτήσεις-προβλήματα. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

15 

Απαντήσεις σε ερωτήματα του 
Υπουργείου  Οικονομικών, του Υπ. 
Ανάπτυξης, της Γ.Γ.Ε.Τ., και της 
Ε.Σ.Υ.Ε. 

Επιθυμητή Ναι/Όχι 

16 

Συμμετοχή του Υπεύθυνου της 
Ομάδας Έργου στις συνεδριάσεις του 
Δ.Σ.  

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

17 Τήρηση μητρώου δεσμεύσεων Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

18 
Εφαρμογή προγράμματος «Διαύγεια» 
(ν.3861/2010) 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

 

Ε. Χρηματοδότηση Εταιρείας 

 

Υποχρεωτική/Επιθυμητή 

 

Ναι/Όχι 

1 

Διαμόρφωση και υποβολή αιτήματος 
εγγραφής στον Τακτικό 
Προϋπολογισμό 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

2 

Διαμόρφωση και υποβολή αιτήματος 
εγγραφής στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

3 

Υποβολή αιτήματος και διαδικασία 
χρηματοδότησης από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

4 

Υποβολή αιτήματος και διαδικασία 
χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

5 

Yποβολή απολογιστικών στοιχείων 
στον Τακτικό Προϋπολογισμό και στο 
ΠΔΕ 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

 

ΣΤ.  

 

Εξωτερικές εργασίες 

 

Υποχρεωτική/Επιθυμητή 

 

Ναι/Όχι  

1 

Θεώρηση στην αρμόδια ΔΟΥ των 
Βιβλίων & Στοιχείων όταν αυτό 
επιβάλλεται. 

Επιθυμητή Ναι/Όχι 

2 

Παραλαβή φορολογικής & 
ασφαλιστικής ενημερότητας ανά 
τρίμηνο. 

Επιθυμητή Ναι/Όχι 

3 
Υποβολή των εντύπων του ΟΑΕΔ για 
τις προσλήψεις των εργαζομένων.  

Επιθυμητή Ναι/Όχι 

4 

Υποβολή της κατάστασης των 
εργαζομένων προς την Επιθεώρηση 
Εργασίας που υπάγεται η εταιρεία. 

Επιθυμητή Ναι/Όχι 

5 

Καταβολή των εισφορών στα 
Ασφαλιστικά Ταμεία ΙΚΑ, 
ΤΣΜΕΔΕ,ΤΕΑΧ κλπ. 

Επιθυμητή Ναι/Όχι 
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6 

Υποβολή των τριμηνιαίων 
Στατιστικών Δελτίων προς την Γ.Γ. της 
Ε.Σ.Υ.Ε.(Τμήμα Ερευνών Δημόσιου 
Τομέα). 

Επιθυμητή Ναι/Όχι 

7 
Υποβολή της Οριστικής Δήλωσης 
Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. 

Επιθυμητή Ναι/Όχι 

8 
Υποβολή της Εκκαθαριστικής 
Δήλωσης ΦΠΑ στην αρμόδια ΔΟΥ. 

Επιθυμητή Ναι/Όχι 

9 
Υποβολή των δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος της εταιρείας.  

Επιθυμητή Ναι/Όχι 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών 

 
Β.1.Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή 
Πλήρης Διεύθυνση 

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

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

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με ημερομηνία 
υπογραφής ................... που αφορά στον διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) 
…….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν 
περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Προκήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………….. ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν 
χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, 
δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:  Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 

Γ.1.1. Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 

Α/Α Περιγραφή Συνολική 
αξία χωρίς 

ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ ( €) Συνολική 
αξία με ΦΠΑ 

(€) 

   Λογιστικές Υπηρεσίες    
  Γενικό Σύνολο    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Υπόδειγμα Σύμβασης 

 
 
 
 
 

Αναθέτουσα Αρχή 
 

: Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. 

Ανάδοχος :  
 

Διάρκεια Έργου : ../../2015 μέχρι ../../2016 
 

Προϋπολογισμός Έργου : ___ ευρώ πλέον ___ΦΠΑ 
 

 
 
 
 
 
 

Αθήνα, … 

Αρ. πρωτ. …. 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ……. 

ΓΙΑ ΤΗΝ  

«Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών και την οικονομική διαχείριση έργων» 

 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Στην Αθήνα, σήμερα στις……………., μεταξύ  

 

Αφενός του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. , (που θα καλείται στο εξής και χάριν 

συντομίας «ΕΔΕΤ») που εδρεύει στην Αθήνα, Μεσογείων αρ.56, Τ.Κ. 11527 και εκπροσωπείται 

νόμιμα για την υπογραφή αυτής της σύμβασης από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της 

ΕΔΕΤ ΑΕ καθ. Παν. Τσανάκα,  

και  

Αφετέρου…..., που εδρεύει στην …., στην οδό….., έχει ΑΦΜ…., υπάγεται στην …. και εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον κ…….., σύμφωνα με το καταστατικό της και η οποία στο εξής θα καλείται ως ο 

«ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,  

 

και από κοινού τα «ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ» 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Την υπ’ αριθμ. 9803/ΕΦΑ 2294 (ΦΕΚ Β 1280, 10.9.2003) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που 

κυρώνει τον κανονισμό προμηθειών της  ΕΔΕΤ Α.Ε. 

2. Το Π.Δ. 29/98 περί σύστασης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας 

Τεχνολογίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 34/Α/98) όπως τροποποιήθηκε με τον ν.2919/2001 (ΦΕΚ Α’ 128), το Π.Δ. 

308/2001 (ΦΕΚ Α’ 209), το Π.Δ. 145/2003 (ΦΕΚ 121/Α/2003), τον ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006) και 

τον ν.4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24). 

3. Την από …. και με αρ. πρωτ.…  προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

4.Την από …και με αρ. πρωτ. …..απόφαση έγκρισης από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 
της ΕΔΕΤ Α.Ε……, του υπ’ αριθμ. …….. Πρακτικού  Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της 
Επιτροπής Αξιολόγησης του έργου «Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών και οικονομική διαχείριση 
έργων» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  
 
συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :  

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
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α. Η ΕΔΕΤ αναθέτει στον ΑΝΑΔΟΧΟ το έργο «Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών και την οικονομική 

διαχείριση έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά» για δώδεκα (12) μήνες. 

Συγκεκριμένα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καλείται να παρέχει τις υπηρεσίες που περιγράφονται στο Παράρτημα 

1 της παρούσας. 

Για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών ο Ανάδοχος θα παραδίδει μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων 

(Π1 έως και Π12), οι οποίες και θα παραλαμβάνονται οριστικά από την Μόνιμη Επιτροπή 

Παραλαβής της ΕΔΕΤ Α.Ε. 

β. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατά την άσκηση των καθηκόντων του θα χειρίζεται τις υποθέσεις της ΕΔΕΤ  Α.Ε. με 

γνώμονα το συμφέρον και την ευδόκιμη λειτουργία αυτού. 

γ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ διαθέτει το απαραίτητο κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο προσωπικό, τον 

αναγκαίο εξοπλισμό καθώς και την πείρα και γνώσεις που χρειάζονται για την παροχή των 

υπηρεσιών του παρόντος άρθρου  και υπόσχεται ότι θα τηρεί την επαγγελματική εχεμύθεια τόσο 

κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της συμβάσεως αυτής. Επίσης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ διαθέτει πέντε 

εκ των βασικών στελεχών του να παράσχουν τις ως άνω υπηρεσίες πλήρη απασχόληση (100% του 

συνολικού χρόνου απασχόλησης) στα γραφεία της ΕΔΕΤ Α.Ε.   

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

α. Η παρούσα σύμβαση θα έχει διάρκεια  από την ….και έως την…..  

β. Η παρούσα σύμβαση και τα ακόλουθα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Παρεχόμενες υπηρεσίες 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : Προσφορά ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Τεύχος προκήρυξης,  

τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος  της, συνιστούν το ενιαίο σύνολο  της σύμβασης των  

συμβαλλόμενων μερών όσον αφορά την ουσία της και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες 

συμβάσεις, διαπραγματεύσεις και προτάσεις, έγγραφες ή προφορικές, που σχετίζονται με την 

ουσία της και υπερισχύει κάθε άλλης ρύθμισης, σύμβασης, καταστατικού. Σε περίπτωση 

διαπίστωσης διαφορών ή αντιφάσεων μεταξύ της σύμβασης και των παραρτημάτων αυτής 

υπερισχύει το κύριο μέρος της σύμβασης, ενώ αντίστοιχα αν διαπιστωθούν διαφορές ή αντιφάσεις 

μεταξύ των Παραρτημάτων, υπερισχύει το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 και έπειτα το 3.  
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γ. Η παρούσα Σύμβαση έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και κάθε μετάφρασή της σε άλλη 

γλώσσα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

α. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παρέχει τις υπηρεσίες του δίχως καμία υπηρεσιακή ή άλλης μορφής εξάρτηση 

δικής της ή του προσωπικού που χρησιμοποιεί από την ΕΔΕΤ, στα γραφεία της ΕΔΕΤ.  

β. Όποιες οδηγίες δίδονται από τους ασκούντες τη διοίκηση της ΕΔΕΤ μπορεί να είναι μόνο γενικές 

και να αναφέρονται στο γενικότερο πλαίσιο κατευθύνσεων και πάντως δεν αλλοιώνουν το 

χαρακτήρα της σχέσεως των ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ούτε θα έχουν την έννοια της υπηρεσιακής 

ή άλλης εξαρτήσεως του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και του προσωπικού που χρησιμοποιεί από την ΕΔΕΤ.  

γ. Η ΕΔΕΤ διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει ανά πάσα στιγμή την αντικατάσταση οποιουδήποτε ή 

όλων των υπαλλήλων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, που προσφέρουν στην ΕΔΕΤ τις υπηρεσίες του Άρθρου 1 της 

παρούσας. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να προβεί στην παραπάνω αντικατάσταση αμέσως με την 

λήψη σχετικής έγγραφης γνωστοποίησης εκ μέρους της ΕΔΕΤ 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

α. Η  αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για τις υπηρεσίες του συνομολογείται σε ……ευρώ (……€) πλέον ΦΠΑ 

23%, που ισούται με …..ευρώ (…….€) και θα εισπράττεται με την χορήγηση τιμολογίων παροχής 

υπηρεσιών, αφού γίνουν οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.  

β. Η αμοιβή  του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα καταβληθεί σε δώδεκα (12) ισόποσες δόσεις των ……..ευρώ (…….. €) 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο τέλος κάθε μήνα και εφόσον παραδοθεί από τον Ανάδοχο και 

παραληφθεί οριστικά από την Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής η εκάστοτε μηνιαία έκθεση 

πεπραγμένων.  

γ. Στη συνολική αμοιβή περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την 

εκτέλεση του έργου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΔΕΤ έστω και εξ 

επιγενόμενης αιτίας . 

δ. Η ως άνω αμοιβή  θεωρείται εύλογη και δίκαιη μη υποκείμενη σε αναπροσαρμογή ακόμη και αν 

η εκτέλεση του έργου γίνει επαχθέστερη για τον ΑΝΑΔΟΧΟ για οποιοδήποτε λόγο. 

ε. Για τις πληρωμές ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ απαιτείται να προσκομίσει πέραν των εγγυήσεων που ορίζονται 

στο Άρθρο 8, τα εξής δικαιολογητικά:  
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• Τιμολόγια πώλησης και Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών κατά περίπτωση 

• Απόδειξη είσπραξης για το εκάστοτε ποσό πληρωμής 

• φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 

και τις εξής πληροφορίες για την κατάθεση της πληρωμής σε λογαριασμό που τηρεί σε τράπεζα 

που λειτουργεί νόμιμα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  

• Τράπεζα:   …. 

• Αριθμός Λογαριασμού:  …… 

• Υπέρ:  ………………. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

α. Καμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή άλλη μεταβολή όρου ή 

διατάξεως της παρούσας Σύμβασης θα είναι ισχυρή εκτός εάν έχει διατυπωθεί εγγράφως και 

φέρει τις υπογραφές εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ. 

β.  Σε περίπτωση επελεύσεως γεγονότων «ανωτέρας βίας», στην έννοια της οποίας 

συμπεριλαμβάνονται και περιστατικά, τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται 

υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ, καθένα από τα 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από 

τη Σύμβαση κατά το μέτρο και κατά το χρόνο που τα ως άνω γεγονότα ή περιστατικά 

παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. 

γ. Η μη εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της ως άνω αναστολής, δεν 

δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ.  Δεν 

αναστέλλεται όμως η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν 

απαιτητές πριν την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών, τα οποία καθόσον διαρκούν, 

δικαιολογούν αίτημα εύλογου παρατάσεως της διάρκειας της Σύμβασης. 

δ. Το ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε τρεις (3) 

ημερολογιακές ημέρες, από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα βία, 

να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στο έτερο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ  τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

 

ΑΡΘΡΟ 6.  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
α. Οι πληροφορίες που θα δίδονται από την ΕΔΕΤ στον ΑΝΑΔΟΧΟ είναι εμπιστευτικές. 

 

Σελίδα 60 από 68 

ΑΔΑ: 6ΖΓΖ469ΗΡΧ-ΨΜΘ



Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη 
προσφορά με τίτλο : 

«Προμήθεια συστήματος αποθήκευσης για το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα» 

 
β. Τα ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ κρατούν μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή 

τους από την εκτέλεση της σύμβασης και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτον χωρίς 

τη γραπτή συμφωνία του έτερου ΜΕΡΟΥΣ. 

γ. Τα ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους 

ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της σύμβασης και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι 

είναι εν γνώσει και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 α. Όλα τα αποτελέσματα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με  το έργο, που θα 

παραχθούν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ με δαπάνες του έργου, θα αποτελεί ιδιοκτησία της ΕΔΕΤ εκτός και 

αν ήδη προϋπάρχουν πνευματικά δικαιώματα, σχετικά.  

 β. Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της ΕΔΕΤ Α.Ε. κατά τη 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, θα παραδοθούν 

στον Αναθέτοντα κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης. Σε περίπτωση 

αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να συνοδεύσει την 

παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

α. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, 

υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ύψους 2% 

επί της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ δηλαδή ποσού ….ευρώ (………………..€ 

). Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες 

από το συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Άρθρο 2 της 

παρούσας.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου 

του έργου από την αναθέτουσα αρχή και την εκκαθάριση του συνόλου των τυχόν απαιτήσεων από 

τα ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ. Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύμβασης ή πλημμελούς 

άσκησης των υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η ΕΔΕΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε 

καταγγελία της σύμβασης και αντικατάσταση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ενώ ταυτόχρονα μπορεί να απαιτήσει 

κάθε άλλη ζημία, και να προχωρήσει σε έκπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

β. Προδιαγραφές εγγυητικής επιστολής 

Η ως άνω  εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται 

πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα στοιχεία: 
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• Την ημερομηνία έκδοσης. 

• Τον εκδότη. 

• Το νομικό πρόσωπο προς το οποίο απευθύνονται. 

• Τον αριθμό της εγγύησης. 

• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

• Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται 

η εγγύηση. 

• Το αντικείμενο της σύμβασης, τον τίτλο του σχετικού διαγωνισμού και την ημερομηνία 

διενέργειάς του, τη σχετική διακήρυξη. 

• Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα και ότι ο εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

• Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της ΕΔΕΤ Α.Ε. και ότι θα καταβληθεί ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

• Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

• Το χρόνο ισχύος της εγγύησης (όπως προκύπτει από τη διακήρυξη).  

• Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της ΕΔΕΤ Α.Ε.  Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν 

από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

• Ότι η εγγύηση επιστρέφεται στο χρόνο που  καθορίζεται στην προκήρυξη και ύστερα από 

την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

γ. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν αυτό το δικαίωμα 

σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών –μελών. Εγγυητικές επιστολές που έχουν εκδοθεί στο 

εξωτερικό θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.  

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΕΚΧΩΡΗΤΟ 

Η παρούσα Σύμβαση και όλα τα δικαιώματα, με εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 7 της 

παρούσας, και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτήν, είναι προσωπικά των μερών και δεν 

μπορούν να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν, συνολικά ή εν μέρει, από κανένα από τα 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ. Η παράβαση από τον ΑΝΑΔΟΧΟ του παρόντος όρου θα συνεπάγεται το 
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δικαίωμα της ΕΔΕΤ να καταγγείλει άνευ ετέρου τη Σύμβαση με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός 

του σχετικά με οποιαδήποτε ζημία ήθελε υποστεί η ΕΔΕΤ από την αιτία αυτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΗ 

α. Η παρούσα σύμβαση δύναται να λυθεί μονομερώς με καταγγελία οποιουδήποτε από τα 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  πριν τη συμβατική λήξη αυτής μόνο για σπουδαίο λόγο, κοινοποιώντας 

έγγραφη ειδοποίηση με την πρόθεσή τους στο άλλο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ τουλάχιστον ένα (1) 

μήνα πριν από την ημερομηνία από την οποία επιθυμούν να αρχίζουν τα αποτελέσματα της 

καταγγελίας. Σπουδαίος λόγος καταγγελίας της Σύμβασης εκ μέρους των ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΩΝ είναι η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας, καθώς και των προβλεπόμενων από 

το ισχύον θεσμικό πλαίσιο διατάξεων που αναφέρονται στους λόγους καταγγελίας. 

β. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από τη νόμιμη επίδοση στον αντισυμβαλλόμενο 

της καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, τα ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ δύνανται κατ’ ενάσκηση της διακριτικής 

τους ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας αυτό είναι δυνατό, να τάξουν εύλογη 

(κατ’ αυτά) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεων, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας 

επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν το καταγγέλλον 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον αντισυμβαλλόμενο, ότι θεωρεί την 

παράβαση θεραπευθείσα. 

γ. Η παρούσα δύναται να λυθεί και με αμοιβαία έγγραφη συμφωνία των ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ  

ΜΕΡΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
α. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και οποιαδήποτε διαφωνία ως προς την 

εκτέλεση όρων αυτής υπάγεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια της Αθήνας. 

β. Όλοι οι όροι της παρούσας είναι δεσμευτικοί, ισχύουν υπέρ και κατά των ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ  

ΜΕΡΩΝ και των αντιστοίχων ειδικών και καθολικών διαδόχων αυτών. Τα ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ  ΜΕΡΗ 

συμφωνούν και αποδέχονται ότι κάθε ένας και όλοι οι όροι και διατάξεις της παρούσας είναι 

βασικοί και ουσιώδεις. Συνεπώς αποδέχονται και διαβεβαιώνουν ότι καθένας θα εκπληρώσει 

καλόπιστα όλες τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την παρούσα. 

γ. Αν οποιοσδήποτε όρος ή οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας κριθεί από το οποιοδήποτε 

Δικαστήριο ή γίνει δεκτό από ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ότι αντιβαίνει στο νόμο ή είναι μη 
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εκτελεστός, η εγκυρότητα και η ισχύς των υπολοίπων όρων ή/και διατάξεων της παρούσας 

σύμβασης δεν θα επηρεαστεί από το γεγονός αυτό. Στην περίπτωση αυτή τα ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ 

ΜΕΡΗ θα αντικαταστήσουν την άκυρη ρήτρα με έγκυρη. 

δ. Μη παραίτηση από δικαιώματα. Με εξαίρεση τα περιγραφόμενα στην παρούσα δικαιώματα που 

πρέπει να ασκούνται εντός ορισμένης προθεσμίας, ενδεχόμενη μη ενάσκηση δικαιώματος από 

οποιοδήποτε ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ή παράλειψη να απαιτήσει την εκπλήρωση κάποιου από 

τους όρους της παρούσας σύμβασης δεν συνεπάγεται παραίτηση από το δικαίωμα ούτε 

εμποδίζει την ακόλουθη εκτέλεση του όρου αυτού. 

ε. Αν προκύψει διαφωνία ή διαφορά ανάμεσα στον ΑΝΑΔΟΧΟ και την ΕΔΕΤ, σε σχέση με την 

σύμβαση ή που να προέρχεται από αυτή τα ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ θα προσπαθήσουν να 

διαπραγματευθούν μια συμφωνία επίλυσης και μια φιλική διευθέτηση των διαφορών τους με 

καλή πίστη και αίσθημα ευθύνης. Σε περίπτωση που η διαφωνία ή διαφορά δεν επιλυθεί φιλικά, 

ισχύει η παράγραφος α του παρόντος άρθρου. 

στ. Η ΕΔΕΤ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να υλοποιηθεί η σύμβαση αυτή, 

με πνεύμα καλής συνεργασίας, προς όφελος της ανάπτυξης αμφοτέρων των ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΩΝ. 

 

Σε πίστωση των ως άνω συντάχθηκε και υπογράφηκε η παρούσα σύμβαση και τα Παραρτήματα 

αυτής, σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έλαβε ένα (1) και η ΕΔΕΤ δύο (2). 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΕΤ     ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων    

Σύμβουλος της ΕΔΕΤ Α.Ε.     

καθ. Παν Τσανάκας     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α. Λογιστήριο 

1 Προσδιορισμός των επιβαλλόμενων από των Κ.Φ.Σ. Βιβλίων & Στοιχείων της εταιρείας. 

2 
Εξασφάλιση των προβλεπόμενων από τον Κ.Φ.Σ. δικαιολογητικών που αφορούν τις 
συναλλαγές με τρίτους. 

3 
Έλεγχος των δικαιολογητικών σχετικά με την πληρότητά τους. (Ύπαρξη σύμβασης, έγκριση 
δαπάνης, χρέωση σε έργο και υποέργο που εκτελεί η εταιρεία). 

4 
Παραλαβή και αρχειοθέτηση των δικαιολογητικών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη 
πρόσβαση σε αυτά.  

5 
Προσδιορισμός των ειδικών χειρισμών στα δικαιολογητικά δαπανών όπου αυτό απαιτείται 
(κρατήσεις κλπ). 

6 
Τήρηση Αναλυτικής Λογιστικής ανά έργο, όσον αφορά τις αγορές Παγίων, τις δαπάνες και 
τα έσοδα. 

7 
Ημερήσια ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων ώστε να εξασφαλίζεται η ορθότητα και 
επικαιρότητά τους. 

8 Ενημέρωση του μητρώου παγίων της εταιρείας. (κατ΄ είδος, ποσότητα και αξία) 

9 
Προβαίνει στις αναγκαίες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις του Λογιστικού Σχεδίου ώστε να 
καλύπτει τις κάθε φορά ανάγκες της εταιρείας. 

10 
Εκτύπωση των προβλεπόμενων από τον Κ.Φ.Σ. Βιβλίων εντός των προθεσμιών που 
προβλέπονται. 

11 
Εκτύπωση των αναλυτικών καθολικών που αφορούν προμηθευτές & πιστωτές της 
εταιρείας και επιβεβαίωση των υποχρεώσεων προς αυτούς. 

12 
Επικοινωνία με προμηθευτές εξωτερικού για τις συναλλαγές που υφίστανται μέσω 
Internet. 

13 Παρακολούθηση, έλεγχος και συμφωνία των αποδόσεων ταξιδιών.  

14 
Έλεγχος των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί η εταιρεία και επιβεβαίωση 
των υπολοίπων με τα extrait της τράπεζας. 

15 
Έλεγχος των κινήσεων των πιστωτικών καρτών που έχει η εταιρεία, και αναζήτηση των 
δικαιολογητικών τους. 

 

Β. Φορολογικά 

1 
Παρακολούθηση τήρηση της σχετικής φορολογικής νομοθεσίας μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 
των συναλλαγών της ΕΔΕΤ Α.Ε. 

2 Σύνταξη, υπογραφή  και υποβολή των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων.  

3 Σύνταξη και υπογραφή των Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ. 

4 Σύνταξη και υπογραφή της Εκκαθαριστικής Δήλωσης ΦΠΑ. 

5 Σύνταξη και υπογραφή του Ισολογισμού τέλους χρήσης της εταιρείας.  

6 Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού τέλους χρήσης  στο Δ.Σ.  
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7 Σύνταξη και υπογραφή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της εταιρείας.  

8 Διεκπεραίωση του ετήσιου ελέγχου από τον Ορκωτό Λογιστή - Ελεγκτή. 

9 Διεκπεραίωση ενδεχόμενου ελέγχου από τις φορολογικές αρχές. 

 

Γ. 

 

Εργατικά 

1 Παρακολούθηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

2 Συμπλήρωση των εντύπων του ΟΑΕΔ για τις προσλήψεις των εργαζομένων. 

3 
Συμπλήρωση και υπογραφή της κατάστασης των εργαζομένων προς την Επιθεώρηση 
Εργασίας. 

4 
Υπολογισμός της μισθοδοσίας εκάστου μηνός, πληρωτέο ανά εργαζόμενο, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, 
ΤΕΑΧ κλπ. 

5 Τήρηση αρχείου της μισθοδοσίας και των Ασφαλιστικών Ταμείων. 

6 
Σύνταξη κατάστασης με τις μηνιαίες αμοιβές εργαζομένων και συνεργατών για την 
πληρωμή τους.  

7 Σύνταξη των εντύπων για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.  

8 Ηλεκτρονική υποβολή των Ατομικών Πληροφοριακών Δελτίων ΙΚΑ των εργαζομένων. 

9 Σύνταξη και υπογραφή της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. 

10 Υπολογισμός των αποζημιώσεων του Προέδρου & των μελών του Δ.Σ. 

11 Έκδοση των ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών και παρακράτησης φόρου των εργαζομένων.  

12 
Υπολογισμός των ετήσιων βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου των ελευθέρων 
επαγγελματιών.  

13 
Υπολογισμός των ετήσιων βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου των μη ελευθέρων 
επαγγελματιών.  

14 
Υπολογισμός των ετήσιων βεβαιώσεων για τις αποζημιώσεις του Προέδρου & των μελών 
του Δ.Σ. 

15 Χορήγηση όλων των ανωτέρω βεβαιώσεων στους δικαιούχους.  

16 Διεκπεραίωση ενδεχόμενου ελέγχου από τα ασφαλιστικά ταμεία. 

17 
Παραγωγή σεναρίων ετήσιου κόστους για νέους εργαζόμενους ή συνεργάτες με βάση το 
πληρωτέο ποσό. 

Δ. 

 

Εργασίες οικονομικής διαχείρισης 

1 Σύνταξη προϋπολογισμού του επομένου έτους έως το τέλος Αυγούστου.  

2 Μηνιαία σύνταξη και αποστολή οικονομικών στοιχείων προς το Υπουργείο Παιδείας 

3 
Παροχή μηνιαίων οικονομικών στοιχείων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στα πλαίσια της 
υλοποίησης του έργου Αναμόρφωση Δημοσιονομικής Πληροφόρησης 
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4 

Σύνταξη και υποβολή μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) των 
κάτωθι:  
-Πηγές & χρήσεις πόρων 
-Αποτελέσματα χρήσεως 
-Ισολογισμός σύμφωνα με το ΕΓΛΣ 
-Στοιχεία απασχόλησης 

5 
Σύνταξη τριμηνιαίων Στατιστικών Δελτίων για την Γ.Γ. της Ε.Σ.Υ.Ε.(Τμήμα Ερευνών 
Δημόσιου Τομέα) 

6  
Σύνταξη προϋπολογισμού ανά έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει η εταιρεία, σε 
συνεργασία με τον Διευθυντή Διαχείρισης έργων. 

7 Αναθεώρηση του τρέχοντος προϋπολογισμού όταν αυτό απαιτείται. 

8 

Σύνταξη των Μηνιαίων Δελτίων Δαπανών ανά έργο & υποέργο αυτών του εντάσσονται στο 
ΕΣΠΑ, έως την 10η του επομένου μηνός που έγινε η πληρωμή της δαπάνης.(κατά μέγιστο 
15 έργα) 

9 
Τριμηνιαία παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανά έργο έως το τέλος του 
επομένου μηνός.  

10 
Δημιουργία αρχείου με τα δικαιολογητικά των Μηνιαίων Δελτίων Δαπανών ανά έργο & 
υποέργο.  

11 Ηλεκτρονική υποβολή των Μηνιαίων Δελτίων Δαπανών ανά έργο & υποέργο στο ΟΠΣ. 

12 Συνεργασία με τις αντίστοιχες Διαχειριστές Αρχές για τυχόν ερωτήσεις-προβλήματα. 

13 Παρακολούθηση των χρηματοροών ανά έργο και πηγή χρηματοδότησης 

14 Συνεργασία με τους υπεύθυνους για τυχόν ερωτήσεις-προβλήματα. 

15 
Απαντήσεις σε ερωτήματα του Υπουργείου  Οικονομικών, του Υπ. Ανάπτυξης, της Γ.Γ.Ε.Τ., 
και της Ε.Σ.Υ.Ε. 

16 Συμμετοχή του Υπεύθυνου της Ομάδας Έργου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.  

17 Τήρηση μητρώου δεσμεύσεων 

18 Εφαρμογή προγράμματος «Διαύγεια» (ν.3861/2010) 

 

Ε. Χρηματοδότηση Εταιρείας 

1 Διαμόρφωση και υποβολή αιτήματος εγγραφής στον Τακτικό Προϋπολογισμό 

2 Διαμόρφωση και υποβολή αιτήματος εγγραφής στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

3 Υποβολή αιτήματος και διαδικασία χρηματοδότησης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 

4 
Υποβολή αιτήματος και διαδικασία χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων 

5 Yποβολή απολογιστικών στοιχείων στον Τακτικό Προϋπολογισμό και στο ΠΔΕ 
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ΣΤ.     Εξωτερικές εργασίες 

1 Θεώρηση στην αρμόδια ΔΟΥ των Βιβλίων & Στοιχείων όταν αυτό επιβάλλεται. 

2 Παραλαβή φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας ανά τρίμηνο. 

3 Υποβολή των εντύπων του ΟΑΕΔ για τις προσλήψεις των εργαζομένων.  

4 
Υποβολή της κατάστασης των εργαζομένων προς την Επιθεώρηση Εργασίας που υπάγεται 
η εταιρεία. 

5 Καταβολή των εισφορών στα Ασφαλιστικά Ταμεία ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ,ΤΕΑΧ κλπ. 

6 
Υποβολή των τριμηνιαίων Στατιστικών Δελτίων προς την Γ.Γ. της Ε.Σ.Υ.Ε. (Τμήμα Ερευνών 
Δημόσιου Τομέα). 

7 Υποβολή της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. 

8 Υποβολή της Εκκαθαριστικής Δήλωσης ΦΠΑ στην αρμόδια ΔΟΥ. 

9 Υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της εταιρείας.  
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