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ΑΡΘΡΟ 1 ΕΛΣΑΓΩΓΘ 
Το Εκνικό Ινςτιτοφτο Εργαςίασ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) αποτελεί νομικό 
πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου που υπάγεται ςτο Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ. 
Αποςτολι του είναι θ παροχι επιςτθμονικισ τεκμθρίωςθσ προσ το Υπουργείο Εργαςίασ και 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ ςχετικά με τισ πολιτικζσ τισ οποίεσ ςχεδιάηει και εφαρμόηει, θ παροχι 
ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν προσ το εν λόγω εποπτεφον Υπουργείο και θ ςτιριξθ των δράςεων 
και των πολιτικϊν του Υπουργείου με εργαλεία, μεκόδουσ και τεχνικζσ που αναπτφςςονται, 
ςυγκροτοφνται και είναι διακζςιμα από το Ινςτιτοφτο, παρζχοντασ κάκε δυνατι υποςτιριξθ 
ςτα εξειδικευμζνα κζματα ςτα οποία καλείται να ςυμβάλει, ςε εκνικό, περιφερειακό, τοπικό 
και κλαδικό επίπεδο. Επιπλζον, το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ζχει οριςτεί Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ 
(Ε.Φ.Δ.) ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ, του εκχωρικθκαν αρμοδιότθτεσ ςτο πλαίςιο του 
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» (ΕΡΑΝΑΔ) και καλείται να 
υλοποιιςει δράςεισ για ςυγχρθματοδοτοφμενεσ πράξεισ εκτόσ κρατικϊν ενιςχφςεων, ωσ και 
για  ςυγχρθματοδοτοφμενεσ πράξεισ κρατικϊν ενιςχφςεων. 
Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ., καλοφμενο ςτο εξισ «θ Ανακζτουςα Αρχι», προκθρφςςει Δθμόςιο Ανοικτό 
Μειοδοτικό Διαγωνιςμό προχπολογιςμοφ ογδόντα δφο χιλιάδων οκτακοςίων  (82.800,00€) 
ευρϊ πλζον ΦΡΑ 23%, ιτοι εκατόν μίασ χιλιάδων οκτακόςιων ςαράντα τεςςάρων 
(101.844,00€) ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ 
ςυμφερότερθ προςφορά,  για τθν ανάδειξθ αναδόχου που κα αναλάβει, για τριάντα ζξι (36) 
μινεσ, τθν παροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και δικτφου. 
Η εν λόγω παροχι υπθρεςιϊν κατατάςςεται  ςτισ CPV 72611000-6 (Υπθρεςίεσ Τεχνικισ 
Υποςτιριξθσ Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν),   CPV 72100000-6 (Υπθρεςίεσ Ραροχισ Συμβουλϊν 
για Θζματα Εξοπλιςμοφ Ρλθροφορικισ), και   CPV 72220000-3 (Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν 
για ςυςτιματα και τεχνικά κζματα). Αναλυτικά, το αντικείμενο του ζργου και οι ςχετικζσ 
υποχρεϊςεισ του Aναδόχου περιγράφονται ςτο μζροσ Βϋ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ» τθσ 
Διακιρυξθσ αυτισ.   
 
ΑΡΘΡΟ 2 ΟΛΣΜΟΛ 
Οι ακόλουκοι όροι κα ζχουν, πλθν των περιπτϊςεων που από τα ςυμφραηόμενα προκφπτει 
κάτι διαφορετικό, τισ ζννοιεσ που τουσ αποδίδονται ςτθ ςυνζχεια: 
 
 



Ανακζτουςα Αρχι 
Το Εκνικό Ινςτιτοφτο Εργαςίασ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), που εδρεφει ςτθν Ακινα 
(Κωςτι Ραλαμά 6-8, Τ.Κ. 11141), το οποίο,  δυνάμει τθσ  από 26/07/2012 (2ο Θζμα) απόφαςθσ 
του Διοικθτικοφ του Συμβουλίου, προκθρφςςει το διαγωνιςμό αυτό.  
Υπθρεςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ  
Η Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν, Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν και Διαχείριςθσ Ρεριφερειακϊν Γραφείων 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που ςτεγάηεται ςτθν ανωτζρω ζδρα αυτισ. 
Αρμόδιοσ Υπθρεςίασ Διενζργειασ 
Ρροκειμζνου οι ενδιαφερόμενοι να ενθμερωκοφν για τθν παροφςα Διακιρυξθ, μποροφν να 
απευκφνονται ςτα κεντρικά γραφεία του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ςτθν ανωτζρω ζδρα αυτοφ, ςτθν κα Ιωάννα 
Ραπαγιάννθ (τθλ. 210-2120700) Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι, από 11.00 ζωσ 14.00. Η Διακιρυξθ 
μαηί με τα Ραραρτιματά τθσ κα παραδίδεται ςτουσ εκπροςϊπουσ των ενδιαφερομζνων με τθν 
υπογραφι ςχετικοφ αποδεικτικοφ παραλαβισ. 
Η παροφςα Διακιρυξθ διατίκεται και ςτθν ιςτοςελίδα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. (www.eiead.gr) και 
βρίςκεται αναρτθμζνθ και ςτον Ρίνακα Ανακοινϊςεων αυτοφ, ςτθν ανωτζρω ζδρα του (Κωςτι 
Ραλαμά 6-8 Ακινα, 2οσ όροφοσ). Στθν ανωτζρω ιςτοςελίδα διατίκενται επίςθσ πλθροφορίεσ 
για τθ δραςτθριότθτα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.. 
Διακιρυξθ 
Η παροφςα Διακιρυξθ αποτελείται από το Μζροσ Αϋ: Γενικοί και Ειδικοί Προι, το Μζροσ Βϋ: 
Τεχνικι Ρεριγραφι, το Ραράρτθμα Ι: Υποδείγματα Εγγυιςεων, το Ραράρτθμα ΙΙ: Υποδείγματα 
Υπεφκυνων Δθλϊςεων, και το Ραράρτθμα ΙΙΙ: Σχζδιο Σφμβαςθσ. 
Ζργο  
Η παροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και δικτφου. Το εν 
λόγω ζργο  περιγράφεται αναλυτικά ςτο «Μζροσ Βϋ: Τεχνικι Ρεριγραφι» τθσ Διακιρυξθσ. 
Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ  

Το αρμόδιο για τθ διενζργεια και αξιολόγθςθ των προςφορϊν ςυλλογικό όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, το οποίο ςυγκροτείται ειδικά για το ςκοπό αυτό  και το οποίο λειτουργεί 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί λειτουργίασ ςυλλογικϊν οργάνων. 
Ρροςφζρων 
Οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ζνωςθ προςϊπων ι/και εταιρειϊν, ι κοινοπραξία, 
που  ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό και υποβάλλει προςφορά με ςκοπό τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ με 
τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
Εκπρόςωποσ 
Ο υπογράφων τθν προςφορά -ςτθν περίπτωςθ που αυτι δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον 
Ρροςφζροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντα, ι πρόςωπο 
εξουςιοδοτθμζνο από τον Ρροςφζροντα ι τον νόμιμο  εκπρόςωπό του, ι, ςε περίπτωςθ 
ζνωςθσ, πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.  
Αντίκλθτοσ 
Το πρόςωπο που ο Ρροςφζρων με διλωςι του, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα πλιρθ 
ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax 
κ.λπ.), ορίηει ςαν υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
με τον Ρροςφζροντα. 
Ανάδοχοσ 
Ο Ρροςφζρων που κα επιλεγεί και κα ςυνάψει Σφμβαςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα 
με τον τρόπο και τθ διαδικαςία που περιγράφονται ςτο παρόν τεφχοσ. 
Κατακφρωςθ 

http://www.eiead.gr/


Θ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊνεται θ υλοποίθςθ του ζργου 
ςτον Ανάδοχο. 
Σφμβαςθ 
Η ζγγραφθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, θ οποία καταρτίηεται 
μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ Κατακφρωςθσ (βλ. Ραράρτθμα ΙΙΙ). 
Ρροχπολογιςμόσ 
Η εκτιμϊμενθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ωσ πικανι δαπάνθ για τθν υλοποίθςθ του 
προκθρυςςόμενου Ζργου . 
Συμβατικό Τίμθμα 
Η τιμι προςφοράσ ςτθν οποία κα κατακυρωκεί το Ζργο.  
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου  
Ομάδα προςϊπων, οριςμζνθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία ζχει τθν ευκφνθ για τθν 
επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ από τον Ανάδοχο και τθν παραλαβι των Ραραδοτζων 
του Ζργου. 
 
 
II. ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ  
  
 ΑΚΟ 3  ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ  
Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ: 
1. Του Ρ.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίθςθ των διατάξεων για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά 
Πργανα (ΦΕΚ Α/98/2005). 
2. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 
προγραμματικι περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), ωσ ιςχφει.  
3. Του Ρ.Δ. 60/2007 «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 
2004/18/ΕΚ» (ΦΕΚ  64/Α/16-03-07), ωσ ιςχφει.   
4. Του Ρ.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου» (ΦΕΚ 150/Α/2-7-2007), ωσ ιςχφει. 
5. Του Ν. 2286/95 ‹‹Ρερί Ρρομθκειϊν του Δθμόςιου Τομζα κ.λ.π.›  (ΦΕΚ Α’  19/1995), 
όπωσ ιςχφει. 
6. Τα άρκρα 82 και 83 του Ν. 2362/1995 «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ», όπωσ ιςχφουν. 
7. Του ΡΔ 166/2003 (ΦΕΚ Αϋ 138/2003), όπωσ ιςχφει. 
8. Του άρκρου 88 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ Αϋ 170/5.8.2011) «Αναμόρφωςθ του Σϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ, υκμίςεισ κεμάτων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και άλλεσ Διατάξεισ», περί 
ίδρυςθσ του Εκνικοφ Ινςτιτοφτου Εργαςίασ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 
9. Τθσ υπ’ αρικμόν  3996/Δ1.1225/5.3.2012 απόφαςθσ του Υπουργοφ Εργαςίασ και 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ περί διοριςμοφ του Γενικοφ Διευκυντι του Εκνικοφ Ινςτιτοφτου 
Εργαςίασ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (ΦΕΚ τ.ΥΟΟΔ 105/2012).  
 
ΑΚΟ 4 ΕΝΣΑΕΙ - ΠΡΟΦΤΓΕ 
1. Ενςτάςεισ κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, τθσ ςυμμετοχισ προςφζροντα ς’ αυτόν και 
τθσ νομιμότθτασ τθσ διενζργειάσ του ζωσ και τθν κατακυρωτικι απόφαςθ υποβάλλονται 
ςφμφωνα με το άρκρο 15 του Ρ.Δ. 118/2007, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ των 
Ενςτάςεων.  
Κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, τθσ ςυμμετοχισ προμθκευτι ςε αυτόν και τθσ 
διενζργειασ του, ζωσ και τθν κατακυρωτικι απόφαςθ, επιτρζπεται ζνςταςθ για λόγουσ 
νομιμότθτασ και ουςίασ (ενδικοφανισ προςφυγι). 



Με τθν ζνςταςθ που αςκείται κατά τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ επιτρζπεται και θ προβολι 
λόγων που αφοροφν ςτθν πλθρότθτα και νομιμότθτα των δικαιολογθτικϊν, τα οποία 
προςκομίηει ο προςφζρων προσ τον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 
2. Οι ανωτζρω ενςτάςεισ υποβάλλονται εγγράφωσ ςτο αρμόδιο για τθν διενζργεια του 
διαγωνιςμοφ όργανο του φορζα, ωσ εξισ: 
α) Κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, μζςα ςτο μιςό του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ 
δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ μζχρι τθν θμερομθνία λιξεωσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 
προςφορϊν. Για τον κακοριςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ 
τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν. 
Η ζνςταςθ εξετάηεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό ςυλλογικό όργανο του φορζα που 
διενεργεί τον διαγωνιςμό και το αποφαςίηον όργανο εκδίδει τθν ςχετικι απόφαςι του το 
αργότερο πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ. 
β) Κατά των πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ που αφοροφν τθν ςυμμετοχι 
οποιουδιποτε προμθκευτι ςτο διαγωνιςμό ι τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ ωσ προσ τθ 
διαδικαςία παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, κατά τθ διάρκεια διεξαγωγισ του 
ιδίου του διαγωνιςμοφ και εντόσ τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ από αυτιν κατά τθν οποία ο 
ενιςτάμενοσ ζλαβε γνϊςθ του ςχετικοφ φακζλου.  
Η ζνςταςθ αυτι δεν επιφζρει αναβολι ι διακοπι του διαγωνιςμοφ, αλλά εξετάηεται κατά τθν 
αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο και 
εκδίδεται θ ςχετικι απόφαςθ μετά από γνωμοδότθςθ αυτοφ. 
Η ζνςταςθ κατά τθσ ςυμμετοχισ προμθκευτι ςε διαγωνιςμό κοινοποιείται υποχρεωτικά ςε 
αυτόν κατά του οποίου ςτρζφεται, εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθσ υποβολισ τθσ. 
γ) Κατά τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ζωσ και τθν κατακυρωτικι απόφαςθ, μζςα ςε 
χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν, αφότου ο ενδιαφερόμενοσ προμθκευτισ ζλαβε 
γνϊςθ τθσ ςχετικισ πράξεωσ ι παραλείψεωσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.. 
Η ζνςταςθ αυτι κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν υποβολι τθσ, ςε 
αυτόν κατά του οποίου ςτρζφεται. Η ζνςταςθ εξετάηεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό 
ςυλλογικό όργανο και το αποφαςίηον όργανο εκδίδει τθν ςχετικι απόφαςι του το αργότερο ςε 
δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ ενςτάςεων. 
δ) Εκτόσ των ανωτζρω περιπτϊςεων, κατά τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ, όςον αφορά τθ 
νομιμότθτα και πλθρότθτα των αιτουμζνων από τθν παροφςα δικαιολογθτικϊν, μζςα ςε 
χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν, αφότου ο ενδιαφερόμενοσ προμθκευτισ ζλαβε 
γνϊςθ τθσ ανωτζρω κατακυρωτικισ απόφαςθσ και των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν. 
Η ζνςταςθ αυτι κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν υποβολι τθσ ςτον 
μειοδότθ κατά του οποίου ςτρζφεται. Η ζνςταςθ εξετάηεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό 
ςυλλογικό όργανο και το αποφαςίηον όργανο εκδίδει τθν ςχετικι απόφαςθ του το αργότερο ςε 
δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν λιξθ τθσ ανωτζρω τριθμζρου προκεςμίασ. 
3. Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ λόγουσ, εκτόσ από τουσ 
προαναφερόμενουσ, δεν γίνονται δεκτζσ. 
4. Η ςχετικι απόφαςθ επί τθσ ενςτάςεωσ κοινοποιείται ςτουσ ενιςτάμενουσ χωρίσ υπαίτια 
κακυςτζρθςθ τθσ Υπθρεςίασ. Οι ενιςτάμενοι λαμβάνουν πλιρθ γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ, 
μετά τθν κοινοποίθςθ του ςϊματοσ τθσ ςε αυτοφσ, από τθν ανακζτουςα αρχι, με φροντίδα 
τουσ. 
5. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 2, 
προςκομίηεται παράβολο κατάκεςθσ υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου χίλια (1.000) ευρϊ.  



  
ΜΕΟΣ Α: ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ  
ΑΡΘΡΟ 5  ΔΘΜΟΣΛΕΥΣΘ ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ - ΧΟΝΟΣ – ΤΟΡΟΣ ΔΛΕΝΕΓΕΛΑΣ 
1. Ρερίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ αυτισ κα δθμοςιευκεί μία (1) φορά ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων 
Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ, ςε δφο (2) θμεριςιεσ οικονομικζσ 
εφθμερίδεσ πανελλινιασ κυκλοφορίασ, ωσ και ςε δφο (2) θμεριςιεσ πολιτικζσ εφθμερίδεσ 
πανελλινιασ κυκλοφορίασ.  Επίςθσ, θ παροφςα κα αποςταλεί ςτα Επιμελθτιρια (Οικονομικό, 
ΕΒΕΑ), ςτον ΕΟΜΜΕΧ/ΕΤΕΑΝ ΑΕ και ςτθν Γενικι Γραμματεία Βιομθχανίασ. Τα ζξοδα 
δθμοςιεφςεωσ βαρφνουν το Ινςτιτοφτο Εργαςίασ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 
2. Η προκεςμία υποβολισ των προςφορϊν λιγει τθν 7θ Σεπτεμβρίου 2012, ϊρα 14.00, ιτοι 
μετά πάροδο τριάντα πζντε (35) θμερϊν από τθν τελευταία δθμοςίευςθ περίλθψθσ τθσ 
παροφςασ.  
3. Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τουσ είναι 
εκπρόκεςμεσ, δε γίνονται δεκτζσ και επιςτρζφονται. 
4. Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν πραγματοποιείται τθν 10θ Σεπτεμβρίου 2012, ϊρα 12.00, 
ςτθν ζδρα του Εκνικοφ Ινςτιτοφτου Εργαςίασ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (Κωςτι Ραλαμά 6-8, 
Τ.Κ. 11141, Ακινα, 2οσ όροφοσ) και δθμοςίωσ, ιτοι παρουςία τυχόν ενδιαφερόμενων 
διαγωνιηομζνων. 
 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΑ ΩΑ 

Η ζδρα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 10 Σεπτεμβρίου 2012 Δευτζρα 12.00 

 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ςτο τεφχοσ 
Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ 
Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΗΜΕΗΣΙΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΤΥΡΟ 

3 Αυγοφςτου 2012 3 Αυγοφςτου 2012 

  
ΑΚΟ 6 
Η ςυμμετοχι ςτον προκθρυςςόμενο με τθν παροφςα διαγωνιςμό είναι ανοικτι, επί ίςοισ όροισ, 
ςε όςουσ πλθροφν τισ νομικζσ, οικονομικζσ και τεχνικζσ προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτθ 
Διακιρυξθ και διακζτουν τθν απαιτοφμενθ επαγγελματικι επάρκεια και εμπειρία. 
Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ οι προςφορζσ που είναι ςφμφωνεσ με όλουσ τουσ όρουσ, τισ 
προχποκζςεισ και τισ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ, ενϊ είναι δυνατό, κατά τθν κρίςθ τθσ 
Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ, να κεωρθκοφν αποδεκτζσ και 
προςφορζσ που παρουςιάηουν αςιμαντεσ αποκλίςεισ ι περιοριςμοφσ. Ωσ αςιμαντεσ 
αποκλίςεισ ι περιοριςμοί, νοοφνται οι αποκλίςεισ και οι περιοριςμοί που δεν επθρεάηουν τθν 
ζκταςθ του Ζργου ι τθν ποιότθτα εκτζλεςισ του, δεν περιορίηουν, ςε κανζνα ςθμείο, τα 
δικαιϊματα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι τισ υποχρεϊςεισ του Ρροςφζροντοσ και δεν κίγουν τθν 
αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των Ρροςφερόντων. 
Ρροςφορζσ που, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ, 
είναι αόριςτεσ και ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι περιζχουν όρουσ αντίκετουσ προσ τθν Ρροκιρυξθ 
ι/και αιρζςεισ, χαρακτθρίηονται ωσ μθ αποδεκτζσ και απορρίπτονται. 
Τα ζγγραφα τθσ προςφοράσ και τθσ Σφμβαςθσ κακϊσ και όλθ θ ςχετικι αλλθλογραφία που 
είναι δυνατό να απαιτθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα. 



 
ΑΡΘΡΟ 7  ΑΛΤΘΣΘ ΡΑΟΧΘΣ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΓΑΦΟΥ - ΡΑΟΧΘ ΔΛΕΥΚΛΝΛΣΕΩΝ 
Σε περίπτωςθ που οι παραλιπτεσ τθσ Ρροκιρυξθσ διαπιςτϊςουν ότι το παραλθφκζν 
αντίγραφο δεν είναι πλιρεσ, ςφμφωνα με τον πίνακα περιεχομζνων και το ςυνολικό αρικμό 
ςελίδων, δικαιοφνται να ηθτιςουν από τθν Ανακζτουςα Αρχι (κα Ι. Ραπαγιάννθ, τθλ.210-
2120700, Εςωτερικό 134), νζο πλιρεσ αντίγραφο. Ενςτάςεισ κατά τθσ νομιμότθτασ του 
διαγωνιςμοφ με το αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του παραλθφκζντοσ αντιγράφου τθσ 
Διακιρυξθσ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ηθτιςουν εγγράφωσ, από τθ Διεφκυνςθ  Διοικθτικϊν, 
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν και Διαχείριςθσ Ρεριφερειακϊν Γραφείων, ςυμπλθρωματικζσ 
πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ για το περιεχόμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, μζςα ςε δζκα (10) 
μζρεσ από τθ δθμοςίευςι τθσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 8  ΔΛΚΑΛΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ενϊςεισ 
προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, ςυνεταιριςμοί, κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν, 
με αντικείμενο  απαςχόλθςθσ, τουλάχιςτον κατά τα τελευταία τρία (3) ζτθ, τισ υπθρεςίεσ 
παροχισ υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και δικτφου. 
Ρροςφορά ενϊςεων προμθκευτϊν 
1.Η ζνωςθ προμθκευτϊν υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 
από όλουσ τουσ προμθκευτζσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ 
εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να 
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ. 
2. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται εισ ολόκλθρο. Σε 
περίπτωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ τθσ προμικειασ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι 
πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
3. Σε περίπτωςθ που, εξ αιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά τον χρόνο αξιολόγθςθσ 
των προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ 
προςφοράσ με τθν ίδια τιμι. Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά τον χρόνο 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ 
αυτισ με τθν ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ όρουσ. 
4. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν 
αντικατάςταςθ. 
5.  Η αντικατάςταςθ μπορεί να εγκρικεί με απόφαςθ του αρμόδιου για τθ διοίκθςθ του φορζα 
οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου. 
6. Οι ενϊςεισ προςϊπων δεν υποχρεοφνται να περιβλθκοφν οριςμζνθ νομικι μορφι για τθν 
υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ. Ωςτόςο, ςε περίπτωςθ που το προκθρυςςόμενο με τθν 
παροφςα ζργο κατακυρωκεί ςε ζνωςθ προςϊπων, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, εφόςον το 
κεωριςει αναγκαίο για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, να ηθτιςει από τθν ϋΕνωςθ 
να περιβλθκεί οριςμζνθ νομικι μορφι και θ ζνωςθ, ςτθν περίπτωςθ αυτι, υποχρεοφται να το 
πράξει.  
Οι ενϊςεισ προςϊπων ι/και εταιρειϊν και οι κοινοπραξίεσ που υποβάλλουν κοινι προςφορά, 
οφείλουν να καλφπτουν τισ παρακάτω προχποκζςεισ: 
- Στθν προςφορά να αναγράφεται απαραιτιτωσ το ποςοςτό ςυμμετοχισ εκάςτου και το ειδικό 
μζροσ του Ζργου με το οποίο κα αςχολθκεί ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου. 



- Ζκαςτοσ να καλφπτει τθν απαίτθςθ τθσ νόμιμθσ λειτουργίασ του ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο 
κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ ι του ΕΟΧ ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει τθ Συμφωνία Δθμοςίων 
Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου. 
- Η απαίτθςθ για τριετι απαςχόλθςθ ςτο αντικείμενο που αναφζρεται ςτθν προθγοφμενθ 
παράγραφο να καλφπτεται από ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ. 
 
ΑΚΟ 9 -  ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
Τμιμα του ζργου δφναται να ανατεκεί και υπεργολαβικά ςε τρίτουσ εφόςον αυτοί δθλωκοφν 
ονομαςτικά ςτθν τεχνικι προςφορά του διαγωνιηομζνου. Το τμιμα τθσ υπεργολαβίασ δεν 
μπορεί να είναι μεγαλφτερο του 20% του ςυνολικοφ φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου.  Ο 
Ανάδοχοσ, ςε περίπτωςθ ανάλθψθσ του ζργου, κα ευκφνεται ακζραια ζναντι τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, για τθν τυχόν εκ μζρουσ του υπεργολάβου πλθμμελι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.   
Οι υπεργολάβοι δεν αποκτοφν οποιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να αντικαταςτιςει υπεργολάβο ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του με αυτόν ι να χρθςιμοποιιςει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όςον ο νζοσ 
υπεργολάβοσ ανταποκρίνεται ςτα αντίςτοιχα κριτιρια επιλογισ που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ 
τθσ Σφμβαςθσ. 
Ρροκειμζνου να ςυνάψει νζα υπεργολαβία, ο Ανάδοχοσ απαιτείται να ζχει τθ γραπτι άδεια τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. Τα τμιματα τα οποία καλφπτει θ υπεργολαβία, κακϊσ και θ ταυτότθτα 
του υπεργολάβου κοινοποιοφνται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, μαηί με ζγγραφθ τεκμθρίωςθ του 
Αναδόχου από τθν οποία πρζπει να προκφπτει ότι ο υπεργολάβοσ ανταποκρίνεται ςτα 
αντίςτοιχα κριτιρια επιλογισ που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ. 
Η Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει από τον Ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ υπεργολάβου 
ι φυςικοφ προςϊπου εμπλεκομζνου ςτθν εκτζλεςθ του Ζργου που, κατά τθν βάςιμθ και 
αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ, δεν ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του Ζργου, ο δε Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται ςτθν περίπτωςθ αυτι να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε 
εφλογο χρονικό διάςτθμα που κα ςυμφωνθκεί από κοινοφ ότι απαιτείται για τθν εξεφρεςθ 
αντικαταςτάτθ. 
Σε κάκε περίπτωςθ, τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου φζρει αποκλειςτικά ο 
Ανάδοχοσ. 
 
ΆΚΟ 10  ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
Στο διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτοί: 

 Πςοι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. 

 Πςοι αποκλείςτθκαν τελεςίδικα από διαγωνιςμοφσ για προμικειεσ του Δθμοςίου με 
απόφαςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων.  

 Πςοι απϊλεςαν το δικαίωμα να ςυμμετζχουν ςε δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ με απόφαςθ 
άλλθσ Δθμόςιασ Υπθρεςίασ ι Ν.Ρ.Δ.Δ, Ν.Ρ.Ι.Δ ι ΑΕ του Δθμοςίου Τομζα, γιατί δεν 
εκπλιρωςαν τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 

 Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ 
παραπάνω κυρϊςεισ. 

 Οι ενϊςεισ προςϊπων, ςε περίπτωςθ που οποιαδιποτε από τισ προχποκζςεισ 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου αυτισ, ιςχφει για ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ. 

 
ΑΡΘΡΟ 11  ΕΓΓΥΘΣΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
11.1.1. Οι Ρροςφζροντεσ οφείλουν, με ποινι αποκλειςμοφ, μαηί με τθν προςφορά, να 
κατακζςουν Εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ ςτο διαγωνιςμό, τθσ οποίασ το ποςό κα πρζπει να 



καλφπτει το 5% τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ του Ζργου, ςυμπεριλαμβανομζνου 
του ΦΡΑ, δθλαδι πζντε χιλιάδεσ ενενιντα δφο ευρϊ και είκοςι λεπτά (€ 5.092,20).  
11.1.2. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει για τουλάχιςτον ζνα (1)  μινα  μετά τθ λιξθ 
του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ,  δθλαδι  να λιγει ςτισ 8 Φεβρουαρίου 2013. Εγγυιςεισ 
που κα αναφζρουν χρόνο ιςχφοσ μικρότερο τθσ παραπάνω θμερομθνίασ, κα απορρίπτονται 
ςαν απαράδεκτεσ.   
11.1.3. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο μετά τθν κατάκεςθ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ, ενϊ ςτουσ λοιποφσ Ρροςφζροντεσ εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν  
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ Κατακφρωςθσ. 
11.1.4. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, ςτθν περίπτωςθ απόρριψθσ 
τθσ προςφοράσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί ζνδικο μζςο ι ζχει εκπνεφςει άπρακτθ θ 
προκεςμία άςκθςθσ ζνδικων μζςων ι παραίτθςθσ από αυτά.  
11.1.5. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) ι του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει τθ Συμφωνία 
Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε με το νόμο 
2513/1997 και ζχουν, ςφμφωνα με τθν νομοκεςία των κρατϊν αυτϊν, αυτό το δικαίωμα. 
11.1.6. Εγγυιςεισ που εκδίδονται ςε άλλο κράτοσ εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται από 
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ Λ. 
 
ΑΚΟ 12  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 
1.- Οι προςφζροντεσ, φυςικά ι νομικά πρόςωπα, υποβάλλουν με τθν προςφορά ςτον κυρίωσ 
φάκελο επί ποινι αποκλειςμοφ τα  παρακάτω δικαιολογθτικά: 
 
α.-  Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 11 τθσ Διακιρυξθσ και 
το ςχετικό υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ Ι.   
β.- Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ (όπωσ Υπόδειγμα 1 του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ παροφςασ), ςτθν 
οποία να:  
Ι. Αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ςτον οποίο ςυμμετζχουν και να δθλϊνουν ότι 
ζλαβαν γνϊςθ όλων των όρων τθσ Διακιρυξθσ, τουσ οποίουσ και αποδζχονται, κακϊσ και ότι 
όλα τα ςτοιχεία που δθλϊνονται είναι αλθκι και πραγματικά.  
ΙΙ. Δθλϊνεται ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ: 
 - δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα 
ςτθν παρ. 1 του άρκρου 43 του Ρ.Δ. 60/2007, δθλ.:  
α)  ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρ. 2 παρ. 1 τθσ κοινισ 
δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 τθσ 29.1.1998, ςελ. 1)  
β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρ. 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 26θσ 
Μαΐου 1997 και ςτο άρκρ.3 παρ. 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου,  
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και  
δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρ. 1. τθσ 
οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ 10θσ/6/1991, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, 
για κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ 



επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ 
απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ 
χρεωκοπίασ.  
Για το νομικά πρόςωπα πρζπει θ αντίςτοιχθ υπεφκυνθ διλωςθ να γίνεται από τουσ 
διαχειριςτζσ ςτισ περιπτϊςεισ των εταιριϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των 
προςωπικϊν εταιριϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο για τισ 
ανϊνυμεσ εταιρίεσ (Α.Ε.) και από τον πρόεδρο του Δ.Σ. για τουσ ςυνεταιριςμοφσ, 
- δεν τελοφν ςε  πτϊχευςθ οφτε  ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ,  
- είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν ςτισ 
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ 
υποχρεϊςεισ τουσ,  
- είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο ι άλλο ιςοδφναμο οργανιςμό ι επαγγελματικι 
ζνωςθ,  
- δεν τελοφν (τα νομικά πρόςωπα) υπό κοινι εκκακάριςθ του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ ανάλογεσ 
καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία 
ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ 
ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα), 
- δεν ζχουν  κθρυχκεί ζκπτωτοι  από ςφμβαςθ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του δθμόςιου  και των 
φορζων του δθμόςιου τομζα  και ότι δεν ζχουν τιμωρθκεί με αποκλειςμό από τουσ 
διαγωνιςμοφσ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του Ελλθνικοφ Δθμοςίου με απόφαςθ του αρμόδιου 
υπουργοφ ι (για τα αλλοδαπά πρόςωπα) από αντίςτοιχθ αρχι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ.  
ΙΙΙ. Αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των αντίςτοιχων 
δικαιολογθτικϊν κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ, όπωσ προβλζπεται 
κατωτζρω.  
γ. Κάκε  νομικό πρόςωπο ι ζνωςθ ι ςυνεταιριςμόσ οφείλει, εκτόσ από τα πιο πάνω κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, να κατακζςει και επικυρωμζνο αντίγραφο του καταςτατικοφ του 
μαηί με τισ μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν τροποποιιςεισ ι κωδικοποιθμζνο 
καταςτατικό κακϊσ και τα ΦΕΚ, από τα οποία να προκφπτει θ νόμιμθ ςφςταςθ του νομικοφ 
προςϊπου, ποιοί δεςμεφουν το νομικό πρόςωπο με τθν υπογραφι τουσ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, 
δικαίωμα υπογραφισ κ.λ.π.) και θ κθτεία τουσ ι των μελϊν του διοικθτικοφ οργάνου, κακϊσ 
και  το προςικον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 
δ. Σε περίπτωςθ που θ προςφορά και τα λοιπά απαιτοφμενα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ δεν 
υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόςωπο του προςφζροντοσ, όπωσ αυτόσ προκφπτει από τα 
καταςτατικά του, απαιτείται θ προςκόμιςθ  επικυρωμζνου αντιγράφου  πρακτικοφ ι απόφαςθσ 
του αρμόδιου διοικθτικοφ οργάνου του νομικοφ προςϊπου ι εξουςιοδότθςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου - κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ από δθμόςια αρχι - με τα οποία 
παρζχεται ςε τρίτο άτομο εξουςιοδότθςθ για να υπογράψει τθν προςφορά, όλα τα 
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ωσ επίςθσ να παρευρίςκεται κατά τθν αποςφράγιςθ τθσ 
προςφοράσ ςε όλα τα ςτάδιά τθσ. 
ε. Δικαιολογθτικά Ριςτοποίθςθσ Τεχνικισ Ικανότθτασ  
 - Κατάλογοσ με γενικζσ πλθροφορίεσ για τα χαρακτθριςτικά, τθ δραςτθριότθτα, τθν τεχνικι 
υποδομι, το απαςχολοφμενο προςωπικό κατά ειδικότθτα και τθ δυνατότθτα παραγωγισ του 
ηθτοφμενου ζργου κακϊσ και περιγραφι των μζςων ποιοτικοφ ελζγχου των παρεχόμενων από 
αυτοφσ υπθρεςιϊν. 
- Κατάλογοσ και ςυνοπτικι περιγραφι των κυριοτζρων, παρόμοιων με το προκθρυςςόμενο, 
ζργων, τα οποία υλοποίθςε (ι/ και υλοποιεί) ο προςφζρων κατά τθν προθγοφμενθ πενταετία, 
είτε ωσ κφριοσ ανάδοχοσ, είτε ωσ μζλοσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ με ποςοςτό ςυμμετοχισ 



τουλάχιςτον 40%,  με ζνδειξθ τθσ οικονομικισ τουσ αξίασ, του χρόνου υλοποίθςθσ, του 
παραλιπτθ και του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ του διαγωνιηομζνου ςε αυτό.  
Κατ’ ελάχιςτο, ο προςφζρων κα πρζπει να ζχει υλοποιιςει τθν τελευταία 5ετία ζνα αντίςτοιχο 
ζργο με προχπολογιςμό τουλάχιςτον 30.000 ευρϊ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ).  
Για τα ζργα που κα αναφζρονται ςτον ανωτζρω κατάλογο κα πρζπει να προςκομιςτοφν 
αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά / ςχετικζσ βεβαιϊςεισ από πελάτεσ για τθν υλοποίθςθ τουσ. Αν οι 
παραλιπτεσ των ζργων είναι φορείσ του δθμοςίου τομζα, θ προςικουςα υλοποίθςθ του 
ζργου αποδεικνφεται με ςχετικι βεβαίωςθ ι πρωτόκολλο παραλαβισ ι πιςτοποιθτικό που 
ζχει εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν κατά περίπτωςθ ανακζτουςα αρχι. Εάν πρόκειται για 
ιδιωτικοφσ φορείσ, με διλωςθ του εργοδότθ των ςχετικϊν ςυμβάςεων. 
Από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά πρζπει να πιςτοποιείται και ο προχπολογιςμόσ των ζργων 
αυτϊν. Εάν το ζργο το ζχει υλοποιιςει ο προςφζρων ωσ μζλοσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, κα 
πρζπει να προςκομίηει αντίγραφο του Συμφωνθτικοφ από το οποίο αποδεικνφεται το ποςοςτό 
ςυμμετοχισ του 
- Κατάλογοσ ςτελεχϊν που κα αποτελζςουν τθν Ομάδα Ζργου του Αναδόχου, με αναλυτικά 
βιογραφικά ςτοιχεία και αναφορά ετϊν επαγγελματικισ εμπειρίασ ςε ανάλογα ζργα. Η 
επαγγελματικι εμπειρία εκφράηεται ςε ανκρωπομινεσ. 
Κατ’ ελάχιςτο, ςτθν Ομάδα Ζργου του προςφζροντοσ κα πρζπει να διατίκενται δφο (2) 
πτυχιοφχοι ΑΕΙ ι ΤΕΙ πλθροφορικισ με 3τθ εμπειρία.  
 -  Όςα ςτελζχθ τθσ Ομάδασ Ζργου του Προςφζροντοσ δεν αποτελοφν μόνιμα ςτελζχθ του αλλά 
πρόκειται να απαςχολθκοφν με Σφμβαςθ Ζργου, πρζπει να υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ, με 
κεώρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ,  ότι υπάρχει ςυμφωνία ςυνεργαςίασ με τον 
Προςφζροντα για όλθ τθν προβλεπόμενθ διάρκεια του παρόντοσ ζργου, ότι δζχονται τουσ 
όρουσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, και ότι τα προςκομιηόμενα ςτοιχεία είναι αλθκι. 
 
ςτ. Δικαιολογθτικά Ριςτοποίθςθσ Οικονομικισ και Χρθματοοικονομικισ Ικανότθτασ 
Οι προςφζροντεσ οφείλουν να αποδείξουν τθ χρθματοπιςτωτικι και οικονομικι ικανότθτά 
τουσ, προςκομίηοντασ τα μεν φυςικά πρόςωπα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα εφορίασ, τα δε 
νομικά πρόςωπα  δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν (όπωσ 
προβλζπεται ςτα άρκρα 7Α, 7 Β και 43 β του Ν. 2190/1920 για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ και ςτο 
άρκρο 8 του Ν. 3190/1995 για τισ Ε.Ρ.Ε.) των τριϊν τελευταίων οικονομικϊν χριςεων (2009, 
2010 και 2011), κακϊσ και καταςτάςεισ αποτελεςμάτων χριςθσ, εφόςον ο προςφζρων 
υποχρεοφται ςτθν κατάρτιςθ και δθμοςίευςι τουσ. 
Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο ιςολογιςμόσ του 2011 δεν ζχει δθμοςιευκεί, οι 
προςφζροντεσ υποβάλουν επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο κεωρθμζνου από τθν Εφορία 
ιςοηυγίου μθνόσ Δεκεμβρίου 2011. Το ιςοηφγιο αυτό κα πρζπει να ςυνοδεφεται από 
κατάςταςθ ςτθν οποία κα εμφανίηεται ο Συνολικόσ Κφκλοσ Εργαςιϊν για τθ χριςθ 2011 και να 
αναφζρεται από ποιουσ λογαριαςμοφσ του ιςοηυγίου αποτελείται αυτόσ. 
Σε περίπτωςθ νεοςφςτατου νομικοφ προςϊπου, το οποίο ςυμμετζχει ωσ μζλοσ ςε ζνωςθ - 
κοινοπραξία, είναι υποχρεωτικι θ κατάκεςθ προςωρινϊν ιςολογιςμϊν ι οποιουδιποτε άλλου 
αποδεικτικοφ εγγράφου για τθ χρθματοοικονομικι ι χρθματοπιςτωτικι κατάςταςθ του 
ςυμμετζχοντοσ.  
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ – ςφμπραξθσ που υποβάλλουν κοινι προςφορά, τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά προςκομίηονται για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ι ςφμπραξθσ. 
Σε περίπτωςθ ςυμμετζχοντοσ που δεν ζχει κατά νόμο υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ιςολογιςμϊν, 
είναι υποχρεωτικι θ κατάκεςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ, με βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ, περί τθσ χρθματοοικονομικισ του κατάςταςθσ, κατά τα ανωτζρω, ι οποιουδιποτε 
άλλου ςχετικοφ εγγράφου. 



Ωσ ελάχιςτθ προχπόκεςθ ο προςφζρων κα πρζπει να ζχει ςυνολικό  κφκλο εργαςιϊν των 
τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων μεγαλφτερο από το 150 % του προχπολογιςμοφ 
του υπό ανάκεςθ ζργου.  
 
2.-  Ενϊςεισ προςϊπων 
α.-  Οι ενϊςεισ προςϊπων υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε 
ζναν ςυμμετζχοντα ςτθν ζνωςθ.  
β.-  Επιπρόςκετα οι ενϊςεισ προςϊπων πρζπει να υποβάλλουν και απόφαςθ του αρμόδιου 
οργάνου κάκε Μζλουσ τθσ Ζνωςθσ, από τθν οποία να προκφπτει θ  ζγκριςι του για τθ 
ςυμμετοχι του Μζλουσ  ςτθν Ζνωςθ και το Διαγωνιςμό, και με τθν οποία:  

- ςυςτινεται θ Ζνωςθ,- αναγράφεται και οριοκετείται με ςαφινεια το μζροσ του Ζργου που 
αναλαμβάνει κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ ςτο ςφνολο τθσ Ρροςφοράσ, - παρουςιάηεται ο τρόποσ 
ςυνεργαςίασ των Μελϊν μεταξφ τουσ κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου,- δθλϊνεται ζνα Μζλοσ 
ωσ υπεφκυνο για το ςυντονιςμό και τθ διοίκθςθ όλων των Μελϊν τθσ   Ζνωςθσ (leader),- τα 
Μζλθ δθλϊνουν ότι αναλαμβάνουν εισ ολόκλθρον ζκαςτοσ τθν ευκφνθ για τθν εκπλιρωςθ του 
ζργου. - ορίηεται κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο Διαγωνιςμό και τθν 
εκπροςϊπθςι τθσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ  Αρχισ. 

- γ.-  Ρεραιτζρω για τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από ζνωςθ προςϊπων ιςχφουν τα εξισ:   
1.- Η ζνωςθ  υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ 
όςοι τθν αποτελοφν είτε από εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ με ςυμβολαιογραφικι πράξθ.  
Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ 
εκάςτου μζλουσ τθσ.  
2.- Η ζνωςθ δεν υποχρεοφται να περιβλθκεί ιδιαίτερθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλει 
προςφορά. Ωςτόςο ςτθν περίπτωςθ που τθσ ανατεκεί το ζργο, είναι δυνατόν να υποχρεωκεί 
να περιβλθκεί οριςμζνθ νομικι μορφι, ςτο βακμό που αυτό είναι αναγκαίο για τθν 
ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
3.- Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται εισ ολόκλθρον. 
Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ του ζργου, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ. 
4.- Σε περίπτωςθ που, εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά το χρόνο αξιολόγθςθσ 
των προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ 
προςφοράσ με τθν ίδια τιμι. Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά το χρόνο εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ, με τθν 
ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ όρουσ. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ 
μποροφν να προτείνουν αντικαταςτάτθ. Η αντικατάςταςθ μπορεί να εγκρικεί με απόφαςθ του 
Ε.Ι.Ε.Α.Δ., φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου κατά περίπτωςθ οργάνου.  
 
3.-  Ξενόγλωςςα δικαιολογθτικά Τα ξενόγλωςςα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία κα ςυνοδεφονται 
υποχρεωτικά, επί ποινι αποκλειςμοφ, από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  
 

 
 
 

ΑΚΟ 13  ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

13.1. ΧΟΝΟΣ ΛΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ Ρροςφζροντεσ  για εκατόν είκοςι θμζρεσ από τθν 
επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, δθλαδι μζχρι τθν 8θ Λανουαρίου 2013. 



Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ τθσ μικρότερο του ανωτζρω αναφερόμενου, απορρίπτεται 
ωσ απαράδεκτθ. 
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ` ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το 
ανωτζρω προβλεπόμενο από τθ Διακιρυξθ. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανωτάτου 
ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ 
υποχρεωτικά ματαιϊνονται, εκτόσ εάν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, 
αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν, είτε να παρατείνουν τθν προςφορά 
τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανωτάτου ορίου παράταςθσ τθσ 
προςφοράσ τουσ, είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ. 
Αν προκφψει ανάγκθ παράταςθσ τθσ ιςχφοσ των προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι κα  
απευκφνει ςχετικό αίτθμα προσ τουσ Ρροςφζροντεσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ λιξθ ιςχφοσ 
των προςφορϊν τουσ. Οι Ρροςφζροντεσ οφείλουν να απαντιςουν μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ και 
ςε περίπτωςθ που αποδζχονται τθν αιτοφμενθ παράταςθ, να ανανεϊςουν και τισ εγγυιςεισ 
ςυμμετοχισ τουσ, αν αυτζσ δεν ιςχφουν και για τυχόν  παρατάςεισ. 
Σε περίπτωςθ που θ Κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ ανακοινωκεί μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ ι μετά τθ λιξθ τυχόν παράταςισ τθσ, θ Κατακφρωςθ δεςμεφει τον 
υποψιφιο Ανάδοχο μόνον εφ’ όςον αυτόσ τθν αποδεχτεί. 
 
13.2.ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ 
Στο διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ για το ςφνολο ι μζροσ του 
προκθρυςςόμενου με τθν παροφςα Ζργου. 
 
13.3.ΜΕΛΚΘ ΥΡΟΒΟΛΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 
Ρροςφορζσ για μζροσ του προκθρυςςόμενου με τθν παροφςα Ζργου δεν γίνονται δεκτζσ. 

 
13.4.ΤΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 
Οι προςφορζσ τοποκετοφνται μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε δφο (2) αντίτυπα, 
δακτυλογραφθμζνεσ και υποχρεωτικά ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ τουσ τεχνικοφσ 
όρουσ που είναι δυνατό να αναφζρονται και ςτθν Αγγλικι γλϊςςα ι, εφ’ όςον αυτοί δεν 
μποροφν να αποδοκοφν ςτθν Ελλθνικι, μόνον ςτθν Αγγλικι.  
Το ζνα αντίτυπο κα φζρει τθν ζνδειξθ "ΡΩΤΟΤΥΡΟ" και κα υπεριςχφει ςε περίπτωςθ 
αςυμφωνίασ του με το άλλο αντίτυπο, που κα φζρει τθν ζνδειξθ «ΑΝΤΙΓΑΦΟ». 
Δεν πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποςφραγιςκοφν και 
να επαναςφραγιςκοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ. 
Αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ προςφοράσ ι πρόταςθ που εξομοιϊνεται με προςφορά ι 
εναλλακτικι προςφορά είναι απαράδεκτθ. 
 
Στον ενιαίο φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

 Η λζξθ "ΡΟΣΦΟΑ" με κεφαλαία γράμματα 

 Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

 Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Ρροκιρυξθσ και ο αρικμόσ αυτισ. 

 Η θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

 Τα πλιρθ ςτοιχεία του Ρροςφζροντα. 
Μζςα ςτον ενιαίο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά 
ςτοιχεία και ςυγκεκριμζνα: 



1 Ο Φάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», ςτον οποίο  περιλαμβάνονται θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ και  
όλα τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 12 δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και λοιπά ςτοιχεία. 

2 Τα τεχνικά και οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, τοποκετθμζνα ςε χωριςτοφσ 
ςφραγιςμζνουσ υποφακζλουσ, που φζρουν τισ ενδείξεισ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» και 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» αντίςτοιχα. 
 

 Οι υποφάκελοι «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» και  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» 
κα φζρουν και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου και κα υποβάλλονται επίςθσ ςε ζνα (1) 
πρωτότυπο, το οποίο κα φζρει τθν ζνδειξθ «ΡΩΤΟΤΥΡΟ» και ζνα (1) ακριβζσ αντίγραφο, το 
οποίο κα φζρει τθν ζνδειξθ «ΑΝΤΙΓΑΦΟ». 
Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, 
να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον 
κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «Ραράρτθμα Ρροςφοράσ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ 
φακζλου.  
Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει 
ςτθν προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ 
και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν 
διόρκωςθ ι προςκικθ. Η προςφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ςε αυτι διορκϊςεισ που 
τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.  
Οι προςφορζσ πρζπει να ςυνταχκοφν με τον τρόπο, τθν τάξθ, τθν αρίκμθςθ και τα 
χαρακτθριςτικά που κακορίηονται ςτθν Ρροκιρυξθ και να φζρουν τθν υπογραφι του 
Ρροςφζροντα ι του Εκπροςϊπου του, ενϊ όλεσ οι ςελίδεσ τουσ κα πρζπει να μονογράφονται 
από τον ίδιο. Επίςθσ, το περιεχόμενο όλων των πρωτότυπων φακζλων κα πρζπει να είναι 
αρικμθμζνο (περιεχόμενο εκάςτου φακζλου να ζχει ξεχωριςτι αρίκμθςθ).  
 
Μετά από τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι, αλλά απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ, κάκε τροποποίθςθ, διευκρίνιςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ προςφοράσ.  
 
Θ υπζρβαςθ του χρόνου παράδοςθσ τθσ προςφοράσ κεωρείται ουςιϊδθσ και θ προςφορά 
απορρίπτεται. 
 
Ρεριπτϊςεισ προςφορϊν που παρουςιάηουν αποκλίςεισ ι επιφυλάξεισ από τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ Διακιρυξθσ κα απορρίπτονται και κα επιςτρζφονται ςτον διαγωνιηόμενο με τθν 
διαδικαςία που προβλζπεται ςτθν παροφςα.  
 
Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει, εμπροκζςμωσ, τθν ζνςταςθ του άρκρου 15 παρ. 2 
περ. α του ΡΔ 118/2007 κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω 
ζνςταςθ, κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ και δεν δφναται, με τθν προςφορά του ι με οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, 
ευκζωσ ι εμμζςωσ, τουσ ανωτζρω όρουσ. 
 
Η άςκθςθ ενςτάςεωσ κατά τθσ διακθρφξεωσ δεν κωλφει τθ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό.  
 
Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ τυχόν τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρων τθσ Ρρόςκλθςθσ 
κρίνει τθν προςφορά ωσ απαράδεκτθ και μθ αποδεκτι και επιςτρζφεται ςτον προςφζροντα 
μζςω Ρρωτοκόλλου. 
 



13.5.ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΥΡΟΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΧΝΛΚΘΣ ΚΑΛ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  
13.5.1.ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

Η τεχνικι προςφορά πρζπει να ςυνταχκεί με τον ίδιο τρόπο, δομι, τάξθ και  αρίκμθςθ που ζχει 
ςυνταχκεί το Μζροσ Β: Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ Ρροκιρυξθσ. 
Η Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ, κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
τεχνικισ αξιολόγθςθσ και εφ’ όςον παραςτεί ανάγκθ, μπορεί να καλζςει τουσ Ρροςφζροντεσ να 
ςυμπλθρϊςουν τισ παραπάνω πλθροφορίεσ, δθλϊςεισ ι πιςτοποιθτικά ι να παράςχουν 
ςχετικζσ διευκρινίςεισ και οι Ρροςφζροντεσ υποχρεοφνται, ςτθν περίπτωςθ αυτι,  να τα 
ςυμπλθρϊςουν ι να παράςχουν τισ ςχετικζσ διευκρινίςεισ μζςα ςε τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ 
από τθν θμερομθνία που κα τουσ ηθτθκοφν. 
 

13.5.2.ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 
Η οικονομικι προςφορά τοποκετείται επί ποινι απορρίψεωσ ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο 
μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά». 
Στθν Οικονομικι Ρροςφορά αναγράφεται θ τιμι και ο τρόποσ πλθρωμισ, όπωσ ορίηεται 
κατωτζρω: 
 
ΤΛΜΕΣ 
Η οικονομικι προςφορά πρζπει να περιλαμβάνει τθν τιμι ανά μινα, ςτο νόμιςμα του ευρϊ, 
ολογράφωσ και αρικμθτικά. 
Στο παραπάνω τίμθμα ςυμπεριλαμβάνονται θ αμοιβι/μιςκόσ, το ποςόν τθσ μθνιαίασ 
αποηθμίωςθσ κάκε μζλουσ του προςωπικοφ του Αναδόχου που τυχόν κα απαςχολθκεί ςτο 
ζργο, οι κοινωνικζσ ειςφορζσ, τυχόν φόροι (ειςοδιματοσ, κλπ), τυχόν άλλεσ επιβαρφνςεισ, 
κρατιςεισ υπζρ τρίτων, και όλα τα τυχόν ζξοδα παραμονισ - μετακίνθςθσ του προςφζροντοσ ι 
του προςωπικοφ του, κακϊσ και κάκε άλλο κόςτοσ, με το οποίο επιβαρφνεται το ζργο. 
Σε περίπτωςθ κοινοπραξίασ / ζνωςθσ φορζων, θ προςφερόμενθ τιμι αναλφεται ανά φορζα. 
Θ τιμι χωρίσ ΦΡΑ κα λαμβάνεται υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν. 
 
Σε περίπτωςθ μείωςθσ τιμϊν, ο Ανάδοχοσ που κα επιλεγεί είναι υποχρεωμζνοσ να το αναφζρει 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν κατακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ. Ραρόμοιεσ ανακοινϊςεισ μετά 
τθν υποβολι των προςφορϊν και πριν από τθν κατακφρωςθ δεν γίνονται δεκτζσ.  
Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ευρϊ ι που κακορίηουν ςχζςθ ευρϊ προσ ξζνο νόμιςμα 
κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνεται κάκε κόςτοσ που είναι 
δυνατό να τισ  επιβαρφνει. 
Η αναγραφι τθσ τιμισ ςε ευρϊ, μπορεί να γίνεται με δφο ι και περιςςότερα δεκαδικά ψθφία 
(άνευ ορίου), εφόςον χρθςιμοποιείται ςε ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Το γενικό ςφνολο 
ςτρογγυλοποιείται ςε δφο δεκαδικά ψθφία, προσ τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψθφίο είναι ίςο 
ι μεγαλφτερο του πζντε και προσ τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πζντε.  
Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι,  ι δεν δίδεται 
ενιαία τιμι, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ με απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ κατά τα ανωτζρω 
Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ.  
Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
Εάν ςτο Διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι  υπερβολικά χαμθλζσ, κα εξετάηονται 
λεπτομερϊσ οι προςφορζσ πριν τθν ζκδοςθ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Για το ςκοπό αυτό κα 
ηθτθκεί από τον προςφζροντα να παραςχεκοφν εγγράφωσ οι αναγκαίεσ διευκρινίςεισ. 



Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία 
απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε προςφζροντεσ 
υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά.  
Στθν οικονομικι προςφορά, οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να αναλφςουν τθν προςφερόμενθ τιμι 
κατά τρόπο, ϊςτε να προκφπτει ςαφϊσ ο προχπολογιηόμενοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ εκάςτου 
εργαηόμενου / ςτελζχουσ, θ μθνιαία αμοιβι του, κλπ.. 
Κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ, οι τιμζσ δεν υπόκεινται ςε μεταβολι, 
αναπροςαρμογι ι ανακεϊρθςθ, για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, κα ιςχφουν δε και κα 
δεςμεφουν τον Ανάδοχο μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ που ηθτθκεί 
παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ Ρροςφοράσ, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιοφνται, κατά τθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν παράταςθ αυτι, να υποβάλουν νζουσ πίνακεσ 
τιμϊν ι να τουσ τροποποιιςουν. 
Η οικονομικι προςφορά είναι ςτακερι και αμετάβλθτθ, ενϊ περιλαμβάνει και κάκε είδουσ 
δαπάνεσ και ζξοδα του υποψθφίου Αναδόχου, ςτα οποία ο τελευταίοσ τυχόν κα προβεί για τθν 
προςικουςα εκτζλεςθ τθσ ηθτοφμενθσ προμικειασ. 
 
ΑΚΟ 14 ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

      14.1.Οι προςφορζσ, με ποινι να μθ γίνουν αποδεκτζσ,  υποβάλλονται ι αποςτζλλονται 
*προςφορά μπορεί να υποβλθκεί και ταχυδρομικά (ςυςτθμζνθ), ιςχφει όμωσ μόνο ςτθν 
περίπτωςθ που ζχει λάβει εγκαίρωσ και με ευκφνθ του αποςτολζα αρικμό πρωτοκόλλου ζωσ 
τισ 14.00+, από τουσ ενδιαφερόμενουσ, ζωσ  7 Σεπτεμβρίου 2012 και ϊρα 14.00, ςτθ 
διεφκυνςθ: ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΚΩΣΤΗ ΡΑΛΑΜΑ 6-8 
- ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ. 11141 – υπόψιν κασ Ι. Ραπαγιάννθ, τθλ. 210 – 2120700, fax: 210 – 2285122,  2οσ 
όροφοσ.  
Η Υπθρεςία Διενζργειασ δεν αναλαμβάνει καμία ευκφνθ για τυχόν κακυςτζρθςθ ςτθν άφιξθ 
των προςφορϊν, από οποιαδιποτε αιτία, που αποςτζλλονται με τον ωσ άνω τρόπο. 
14.2. Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να κατακζςουν ζγγραφεσ 
προςφορζσ μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ανωτζρω. 
14.3.Οι προςφορζσ, μετά τθν αποςφράγιςθ τουσ, παραλαμβάνονται από τθν αρμόδια  
Επιτροπι που διενεργεί τον διαγωνιςμό. 
14.4. Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι με οποιονδιποτε από 
τουσ προαναφερόμενουσ τρόπουσ και παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ 
προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα περιζρχονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι μζχρι τθν προαναφερόμενθ 
θμερομθνία.  
14.5. Στισ περιπτϊςεισ που οι υποβαλλόμενεσ ι οι ταχυδρομικά αποςτελλόμενεσ  προςφορζσ 
δεν τθροφν τα οριηόμενα από τισ διατάξεισ των προθγοφμενων  παραγράφων του παρόντοσ 
κεφαλαίου, δεν λαμβάνονται υπόψθ. 
14.6. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από  
τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτα  αρμόδια 
όργανα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που παραλαμβάνουν τισ προςφορζσ,  προ τθσ εκπνοισ 
τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται από τθν παροφςα Διακιρυξθ, προκειμζνου να 
αποςφραγιςτοφν μαηί με τισ άλλεσ που κατατζκθκαν με  τθν προαναφερόμενθ διαδικαςία. Οι 
προςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζρχονται  ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, με οποιοδιποτε τρόπο, 
εκπρόκεςμα, επιςτρζφονται ςτουσ προςφζροντεσ χωρίσ να αποςφραγιςτοφν. 
14.7. Με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μπορεί να μετατίκεται 
θ θμερομθνία υποβολισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ ι τθσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ με ι χωρίσ 
τροποποιιςεισ των όρων τθσ Διακιρυξθσ. Πταν θ μετάκεςθ γίνεται χωρίσ τροποποίθςθ των 
όρων τθσ διακιρυξθσ, το χρονικό διάςτθμα τθσ μετάκεςθσ ορίηεται με τθν παραπάνω 



απόφαςθ. Πταν θ μετάκεςθ γίνεται με τροποποίθςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ, πρζπει από τθν 
θμερομθνία αποςτολισ ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων και δθμοςίευςθσ ςτον 
ελλθνικό τφπο τθσ ςχετικισ ανακοίνωςθσ, μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ των αιτιςεων 
ςυμμετοχισ ι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, να μεςολαβιςει χρονικό διάςτθμα όχι μικρότερο 
του οριςκζντοσ από τθν αρχικι Διακιρυξθ, εκτόσ αν από τθν απόφαςθ μετάκεςθσ προβλζπεται 
θ ςφντμθςθ του χρόνου αυτοφ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ΡΔ 118/2007. Στισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ, όςον αφορά τθν δθμοςιότθτα, ακολουκείται θ ίδια διαδικαςία που 
προβλζπεται από τθν παροφςα Διακιρυξθ. 
 
ΑΚΟ 15  ΑΡΟΣΦΑΓΛΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 
15.1.Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν που ζχουν ζγκαιρα υποβλθκεί ι αποςταλεί και 
παραλθφκεί, γίνεται από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του  Διαγωνιςμοφ. 
15.2.Η Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν παροφςα Διακιρυξθ. 
 15.3.Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν ανωτζρω Επιτροπι, παρουςία 
όςων ςυμμετεχόντων επικυμοφν ι των εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ.  
 15.4.Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 
αποςφράγιςθσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν υπθρεςία για επιςτροφι, ωσ 
εκπρόκεςμεσ.  
15.5. Οι δικαιοφμενοι παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν και 
λαμβάνουν γνϊςθ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ και των τιμϊν που 
προςφζρκθκαν. 
15.6.Η αποςφράγιςθ κάκε προςφοράσ γίνεται με τθν  παρακάτω διαδικαςία: 
Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ και κατόπιν αποςφραγίηεται ο φάκελοσ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
που περιζχει τα δικαιολογθτικά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ και μονογράφονται από τα μζλθ 
τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ  τα δικαιολογθτικά και θ εγγφθςθ 
ανά φφλλο.  
Η Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του  Διαγωνιςμοφ καταγράφει τουσ προςφζροντεσ ςε 
Ρρακτικό παραλαβισ και αποςφράγιςθσ, το οποίο υπογράφει. 
Οι φάκελοι των Τεχνικϊν και Οικονομικϊν Ρροςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά 
μονογράφονται από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του  Διαγωνιςμοφ. 
Ζπεται θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ του φακζλου  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ από τθν Επιτροπι 
Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ (βλ. αναλυτικά άρκρο 16).    
Στθ ςυνζχεια αποςφραγίηεται ο φάκελοσ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ και μονογράφεται από τα 
μζλθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ θ τεχνικι προςφορά ανά 
φφλλο. 
Η Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του  Διαγωνιςμοφ καταγράφει τουσ προςφζροντεσ ςε 
Ρρακτικό παραλαβισ και αποςφράγιςθσ, το οποίο υπογράφει. 
Ζπεται θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ του φακζλου  τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ από τθν Επιτροπι 
Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ   (βλ. αναλυτικά άρκρο 17.1).    
 
Μετά τθν παραπάνω διαδικαςία, αποςφραγίηονται οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά 
ςτοιχεία των προςφορϊν. 
Ζπεται θ ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του 
Διαγωνιςμοφ (βλ. αναλυτικά άρκρο 17.2).    
Πλεσ οι αποςφραγίςεισ των προςφορϊν γίνεται υποχρεωτικά δθμόςια.  
Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 



Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ αυτοφ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ, το αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ  προςφορϊν προβαίνει επίςθσ 
ςτθν αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (τα δικαιολογθτικά 
προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται εμπρόκεςμα ςτο αρμόδιο 
όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν) που, ςφμφωνα με τθν παροφςα, 
υποβάλλονται ςτθν αρμόδια Επιτροπι κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ, τθν θμερομθνία και 
ϊρα που ορίηεται από τθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ Επιτροπισ. Πςοι δικαιοφνται να 
παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ιτοι όςοι 
κεμελιϊνουν ζννομο ςυμφζρον, λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν, κατόπιν ςχετικισ αιτιςεωσ που 
υποβάλλουν ςτθν Επιτροπι εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθ λιψθ τθσ ωσ άνω πρόςκλθςθσ.  
15.7.  ΡΑΚΤΙΚΑ 

 Για κάκε διαδικαςία αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό. 

 Ρρακτικά Επιτροπϊν και Διοικθτικοφ Συμβουλίου που αφοροφν ςτο διαγωνιςμό 
κοινοποιοφνται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ με κάκε πρόςφορο μζςο, ακόμθ και με 
τθλεομοιοτυπία. 
 
ΑΡΘΡΟ 16 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΩΝ 
Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν, θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του 
Διαγωνιςμοφ ελζγχει τθν ορκότθτα και τθν πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν που ζχουν 
υποβλθκεί, κακϊσ και των εγγυιςεων ςυμμετοχισ και καταγράφει τα αποτελζςματα του 
ελζγχου ςε Ρρακτικό τθσ.  
Σε περίπτωςθ που κατά τθ διαδικαςία του ελζγχου προκφψει θ ανάγκθ απόρριψθσ προςφορϊν 
που δεν καλφπτουν τισ απαιτοφμενεσ από τθ Διακιρυξθ προχποκζςεισ, θ επιτροπι ςυντάςςει 
ςχετικό πρακτικό, ςτο οποίο τεκμθριϊνει τουσ λόγουσ τθσ απόρριψθσ και το οποίο, μαηί με τισ 
απορριφκείςεσ προςφορζσ, υποβάλλει ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για 
τθν ζκδοςθ των απαιτοφμενων αποφάςεων απόρριψθσ. 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν και των εγγυιςεων ςυμμετοχισ θ 
Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του  Διαγωνιςμοφ κα υποβάλλει ςτο Διοικθτικό 
Συμβοφλιο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ το ςχετικό Ρρακτικό τθσ, για τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου δικαιολογθτικϊν. 
 
ΑΡΘΡΟ 17 ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ  
 
17.1. ΤΕΧΝΛΚΘ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ 
Για τισ ανάγκεσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ, θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του  
Διαγωνιςμοφ κα ακολουκιςει τθν παρακάτω περιγραφόμενθ διαδικαςία: 
α. Θα ελζγξει το περιεχόμενο των τεχνικϊν προςφορϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει εάν 

ικανοποιοφν τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και κα καταχωριςει, ςε ςχετικό πρακτικό τθσ, 
τυχόν προςφορζσ που χαρακτθρίηει απορριπτζεσ, αναλφοντασ, για κάκε μία από αυτζσ, 
τουσ ακριβείσ λόγουσ απόρριψθσ. 
Εφ’ όςον ς’ αυτό το ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, υπάρχουν τζτοιεσ απορριπτζεσ προςφορζσ, θ 
Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του  Διαγωνιςμοφ κα υποβάλει το πρακτικό 
απόρριψθσ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, για τθν ζκδοςθ των 
ςχετικϊν αποφάςεων απόρριψθσ. 

β. Θα προχωριςει ςτθ βακμολόγθςθ των τεχνικϊν όρων των αποδεκτϊν προςφορϊν, 
ςφμφωνα με τα αναλυτικά κριτιρια και τισ οδθγίεσ αξιολόγθςθσ του Μζρουσ Β. 



γ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ βακμολόγθςθσ, κα διαβιβάςει ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ το/α πρακτικό/ά τθσ, για τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ ζγκριςθσ 
τθσ διαδικαςίασ  τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ. 

 
17.2. ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ 
Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα αποςφραγιςκοφν μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ 
διαδικαςίασ τεχνικισ αξιολόγθςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά 
το προθγοφμενο ςτάδιο, επιςτρζφονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτουσ Ρροςφζροντεσ, χωρίσ 
να ζχουν αποςφραγιςκεί. 
Η αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί ςτο χϊρο Διενζργειασ, τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίηεται ςτθ ςχετικι ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και 
Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ, ενϊπιον των τυχόν παριςταμζνων εκπροςϊπων των 
υποψθφίων αναδόχων. 
Υπό τθν επιφφλαξθ όςων ορίηονται αμζςωσ παρακάτω, θ κατακφρωςθ γίνεται τελικά ςτον εντόσ 
των όρων και τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ πρόςκλθςθσ προμθκευτι, θ προςφορά του οποίου 
κρίκθκε ωσ θ πλζον ςυμφζρουςα, με βάςθ τα παρακάτω κριτιρια.  
Η τιμι χωρίσ ΦΡΑ κα λαμβάνεται υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν. 
 
Για τισ ανάγκεσ τθσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ, θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του  
Διαγωνιςμοφ κα ακολουκιςει τθν παρακάτω περιγραφόμενθ διαδικαςία: 
α. Θα ελζγξει το περιεχόμενο των οικονομικϊν προςφορϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει το 

βακμό ςτον οποίο ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ και κα καταχωριςει, 
ςε ςχετικό πρακτικό τθσ, τυχόν προςφορζσ που χαρακτθρίηει απορριπτζεσ, αναλφοντασ, για 
κάκε μία από αυτζσ, τουσ ακριβείσ λόγουσ απόρριψθσ. Εφ’ όςον, ς’ αυτό το ςτάδιο τθσ 
διαδικαςίασ, υπάρχουν τζτοιεσ απορριπτζεσ προςφορζσ, θ Επιτροπι Διενζργειασ και 
Αξιολόγθςθσ του  Διαγωνιςμοφ κα διαβιβάςει το πρακτικό απόρριψθσ ςτο Διοικθτικό 
Συμβοφλιο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν αποφάςεων απόρριψθσ. 

β. Θα προχωριςει ςτθν ςυγκριτικι κατάταξθ των οικονομικϊν προςφορϊν, ςφμφωνα με τισ 
αναλυτικζσ οδθγίεσ αξιολόγθςθσ του Μζρουσ Β. 

 
17.3.ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ  
Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει το 
μικρότερο λόγο τθσ τιμισ προςφοράσ (ςυγκριτικισ) προσ τθν βακμολογία τθσ. Ο διαγωνιςμόσ 
κατακυρϊνεται ςτον προμθκευτι που ζχει κάνει τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά. 
Πταν ο προμθκευτισ ο οποίοσ προςφζρει τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά δεν προςκομίηει, ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα των Δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προμθκευτι που προςφζρει τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Σε περίπτωςθ που και αυτόσ δεν 
προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτοφνται 
κατά τα ανωτζρω, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προμθκευτι με τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά και οφτω κακ` εξισ. Αν κανζνασ από τουσ 
προμθκευτζσ δεν προςκομίηει, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των ανωτζρω 
διατάξεων, ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτοφνται από 
αυτζσ, ο διαγωνιςμόσ ματαιϊνεται. 
Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, όταν ο ςυμμετζχων υποβάλλει ψευδι ι ανακριβι υπεφκυνθ διλωςθ ι 
ο υπόχρεοσ προσ τοφτο προςφζρων δεν προςκομίςει εγκαίρωσ και προςθκόντωσ κατά το 



ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ ζνα θ περιςςότερα από τα ανωτζρω ζγγραφα και δικαιολογθτικά, 
καταπίπτει υπζρ του Δθμοςίου θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του μειοδότθ. Επίςθσ καταπίπτει υπζρ 
του Δθμοςίου θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του μειοδότθ, εφόςον από τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά προκφπτει ότι δεν πλθροφνται τα ςτθ διακιρυξθ κακοριηόμενα ελάχιςτα 
αναγκαία όρια των οικονομικϊν και τεχνικϊν προχποκζςεων.  
Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ, μετά από προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου για τθν αξιολόγθςθ των 
αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ οργάνου. 
Ωσ απαράδεκτεσ απορρίπτονται, επίςθσ, οι προςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ. 
Ρροςφορζσ που παραπζμπουν ςε ιςτοςελίδεσ του διαδικτφου κρίνονται ωσ απαράδεκτεσ και 
αποκλείονται από περαιτζρω αξιολόγθςθ. 
 
17.4. ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ 
Η Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ κα αναλφςει, κατά τθν κρίςθ τθσ, τα 
αξιολογοφμενα ςθμεία των πινάκων που αναφζρονται ςτο Μζροσ Β ςε επί μζρουσ κριτιρια. Σε 
κάκε ζνα κριτιριο κα δοκεί ςχετικι βαρφτθτα επί τοισ εκατό, ζτςι ϊςτε το άκροιςμα των 
ςχετικϊν βαρυτιτων όλων των κριτθρίων ςτα οποία αναλφεται κάκε ςθμείο να ακροίηει ςτο 
100%. 
Η  βακμολογία των επιμζρουσ κριτθρίων κάκε ςθμείου είναι 100 για τισ περιπτϊςεισ που 
καλφπτονται ακριβϊσ οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Η βακμολογία αυτι αυξάνεται  μζχρι 110 ςτισ 
περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται ι μειϊνεται μζχρι τουσ 80 βακμοφσ ςτισ περιπτϊςεισ  που 
δεν καλφπτονται πλιρωσ οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι αποκλίςεισ 
ζχουν κρικεί επουςιϊδεισ και θ προςφορά τεχνικά αποδεκτι. 
Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία κάκε κριτθρίου, είναι το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ του κριτθρίου, επί τθ βακμολογία του. 
Η ςυνολικι βακμολογία κάκε ομάδασ κριτθρίων προκφπτει από το άκροιςμα των 
ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν των επί μζρουσ κριτθρίων. 
Τζλοσ, θ ςυνολικι βακμολογία κάκε προςφοράσ, προκφπτει από το άκροιςμα των 
ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν των επί μζρουσ ομάδων. 
Η διαδικαςία, θ μζκοδοσ αξιολόγθςθσ και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ παρουςιάηονται και ςτο 
Μζροσ Β. 
 

17.5. ΚΛΣΕΛΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ 
 Το αρμόδιο για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ όργανο, με 
αιτιολογθμζνθ γνωμοδότθςθ του, μπορεί να προτείνει: 
α. Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και επανάλθψι του με τροποποίθςθ ι μθ 
των όρων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.  

 β. Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και προςφυγι ςτθν διαδικαςία τθσ 
διαπραγμάτευςθσ, όταν ςυντρζχει λόγοσ επείγοντοσ που δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ.  
γ. Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, ςε περίπτωςθ που ουδείσ από τουσ 
προςφζροντεσ προςκομίςει πλιρωσ, εμπροκζςμωσ και προςθκόντωσ τα απαιτοφμενα κατά το 
ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ πιςτοποιθτικά/δικαιολογθτικά.  
δ. Οριςτικι ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 
 i) Πταν θ Ανακζτουςα Αρχι δε χρειάηεται πλζον τθν υπθρεςία, είτε λόγω αλλαγϊν ςτθν 
τεχνολογία είτε λόγω διακοπισ ι περιοριςμοφ τθσ δραςτθριότθτασ, για τθν οποία επρόκειτο να 
χρθςιμοποιθκεί το υλικό  ι θ υπθρεςία. 



 ii) Πταν ςυντρζχουν άλλοι λόγοι δθμοςίου ςυμφζροντοσ που επιβάλλουν τθν ματαίωςθ. 
 
ΑΡΘΡΟ 18 ΔΛΕΥΚΛΝΛΣΕΛΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 
Μετά τθν κατάκεςθ και αποςφράγιςθ τθσ προςφοράσ, καμία διευκρίνιςθ, τροποποίθςθ ι 
απόκρουςθ όρου τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ ι τθσ προςφοράσ δε γίνεται δεκτι. Ωςτόςο, θ 
Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του  Διαγωνιςμοφ  ζχει το δικαίωμα, εφ’ όςον το κρίνει 
αναγκαίο, να ηθτιςει από Ρροςφζροντα τθν παροχι διευκρινίςεων ςχετικά με το περιεχόμενο 
τθσ προςφοράσ του, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ που περιγράφεται ςτθν 
παροφςα Διακιρυξθ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ παροχι διευκρινίςεων είναι υποχρεωτικι  για τον 
Ρροςφζροντα και δεν κεωρείται αντιπροςφορά. Τζτοιου είδουσ διευκρινίςεισ κα δίδονται 
εγγράφωσ ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του  Διαγωνιςμοφ, μζςα ςε εφλογο 
χρονικό διάςτθμα που αυτι κα ορίηει κατά περίπτωςθ. Από τισ διευκρινίςεισ που δίνονται από 
Ρροςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνον εκείνεσ που 
αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία ηθτικθκαν. 
 

 
 

ΑΚΟ 19   ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 
19.1.  ΕΓΚΛΣΘ ΤΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ  
19.1.1. Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου τθσ αξιολόγθςθσ, θ Επιτροπι Διενζργειασ και 
Αξιολόγθςθσ του  Διαγωνιςμοφ κα υποβάλλει το Συγκριτικό Ρίνακα, μαηί με τα Ρρακτικά και 
όλα τα ςτοιχεία του φακζλου του διαγωνιςμοφ, ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, για τθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ Ζγκριςθσ του Συγκριτικοφ Ρίνακα. 
19.1.2. Η ζκδοςθ τθσ ωσ άνω Απόφαςθσ λαμβάνει χϊρα μετά τθν ζκδοςθ ςχετικϊν Ρρακτικϊν 
από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του  Διαγωνιςμοφ, αφοφ ακολουκθκεί θ 
διαδικαςία των άρκρων 16- 17. 
19.1.3. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ (βλ. κατωτζρω Άρκρο 20), ςτον προμθκευτι ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ ι ανάκεςθ προμικειασ, αποςτζλλεται ςχετικι ανακοίνωςθ που περιλαμβάνει 
τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία: 
 α. Τθν περιγραφι τθσ ηθτοφμενθσ υπθρεςίασ. 
 β. Το χρόνο. 
 γ. Τθν τιμι. 
 δ. Το φορζα, για τον οποίο προορίηεται θ υπθρεςία. 
 ε.  Τθ ςυμφωνία τθσ κατακφρωςθσ ι τθσ ανάκεςθσ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τθσ 
πρόςκλθςθσ κακϊσ και με το ςχζδιο ςφμβαςθσ που ζχει επιςυναφκεί ςτθ διακιρυξθ. 
 ςτ. Τθν προκεςμία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
 19.1.4. Με τθν ανακοίνωςθ, θ ςφμβαςθ κεωρείται ωσ ςυναφκείςα, το δε ζγγραφο τθσ 
ςφμβαςθσ που ακολουκεί ζχει αποδεικτικό μόνο χαρακτιρα. 
19.1.5. Ο Ρρομθκευτισ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε ι ανατζκθκε θ προμικεια, υποχρεοφται να 
προςζλκει ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ, για τθν 
υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  
19.1.6. Εάν θ κατακφρωςθ ι θ ανάκεςθ γίνεται ςε αλλοδαπό προμθκευτι, θ ανακοίνωςθ 
απευκφνεται ςτον εκπρόςωπό του ςτθν Ελλάδα, εάν υπάρχει, ςε αντίκετθ δε περίπτωςθ 
αποςτζλλεται ςχετικι τθλεομοιοτυπία ςτον αλλοδαπό προμθκευτι.  
19.1.7. Κανζνασ από τουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ δεν ζχει το δικαίωμα να αποςφρει τθν 
προςφορά του ι μζροσ τθσ μετά τθν κατάκεςι τθσ και ανεξάρτθτα από τθν κατακφρωςθ. Σε 
περίπτωςθ που κα αποςυρκεί, υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα: 



 Ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ. 

 Κατάπτωςθ, μερικι ι ολικι, κατά τθν κρίςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τθσ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ, χωρίσ να απαιτείται άλλθ διαδικαςία ι δικαςτικι ενζργεια. 

  
19.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΜΕΡΟΤ ΕΡΓΟΤ 
Η Ανακζτουςα Αρχι, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και 
Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ, διατθρεί το δικαίωμα κατακφρωςθσ του αποτελζςματοσ του 
διαγωνιςμοφ για μζροσ του υπό προμικεια Ζργου, που ςε καμία περίπτωςθ δεν κα είναι 
λιγότερο του 50% του προβλεπόμενου ςτθν Ρροκιρυξθ, είτε κατά ποςότθτα των ηθτουμζνων 
υπθρεςιϊν, είτε κατά χρονικι διάρκεια ςφμβαςθσ.  
  
ΑΡΘΡΟ 20 ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ  
20.1. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, με βεβαίωςθ παραλαβισ ι ςφμφωνα με το ν. 2672/1998 
(Αϋ290), οφείλει να υποβάλει, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα εξισ ζγγραφα και δικαιολογθτικά, τα 
οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του 
Διαγωνιςμοφ:  
α. Οι Ζλλθνεσ πολίτεσ:  
(1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με 
αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 43 του 
π. δ/τοσ 60/2007, για κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν 
άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ, ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 
υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ 
και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ.  
(2) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, 
πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι 
δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ ι υπό 
άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία.  
(3) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 
προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) 
και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.  
Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω 
περιπτϊςεων (2) και (3) εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι 
εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.  
(4) Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι 
τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και 
αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.  
β. Οι αλλοδαποί:  
(1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ 
αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, πριν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν 
καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 
περίπτωςθσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 43 του π. δ/τοσ 60/2007, για κάποιο από τα αδικιματα του 
Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ, ι για 



κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ 
ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ. 
(2) Ριςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι 
δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία.  
(3) Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, 
από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι 
ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 
επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.  
(4) Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι ιταν εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμεσ 
επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και εξακολουκοφν 
να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθν επίδοςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.  
γ. Τα νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά:  
(1) Τα παραπάνω δικαιολογθτικά των 20.1.α. και 20.1.β. του παρόντοσ άρκρου αντίςτοιχα. 
Ειδικότερα, τα ανωτζρω νομικά πρόςωπα πρζπει να προςκομίηουν για τουσ διαχειριςτζσ, ςτισ 
περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των προςωπικϊν εταιρειϊν 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.), 
απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ 
αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι τα ανωτζρω πρόςωπα δεν 
ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 
20.1.α.(1) και 20.1.β.(1).  
(2) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, 
πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι 
δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ.  
(3) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, 
πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ τθσ παρ. 2, από το οποίο να 
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι 
ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 (Aϋ101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ ανάλογεσ 
καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία 
ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ 
ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα).  
- Επί θμεδαπϊν ανωνφμων εταιρειϊν τα αναφερόμενα πιςτοποιθτικά τθσ εκκακάριςθσ 
εκδίδονται, όςον αφορά τθν κοινι εκκακάριςθ από τθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ Νομαρχιακισ 
Αυτοδιοίκθςθσ, ςτο μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν τθσ οποίασ είναι εγγεγραμμζνθ θ 
ςυμμετζχουςα ςτο διαγωνιςμό Α.Ε., ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 7α.1.ια. και 7β.12 
του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, και όςον αφορά τθν ειδικι εκκακάριςθ του ν. 
1892/1990, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, από το αρμόδιο Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ ανωνφμου εταιρείασ 
που τελεί υπό ειδικι εκκακάριςθ.  
- Επί θμεδαπϊν εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 
πιςτοποιθτικό τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδεται από το αρμόδιο τμιμα του Ρρωτοδικείου τθσ ζδρασ 
τθσ ςυμμετζχουςασ ςτο διαγωνιςμό επιχείρθςθσ.  
δ. Οι Συνεταιριςμοί:  
(1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι 
δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ από το οποίο να προκφπτει ότι ο πρόεδροσ του 
Διοικθτικοφ του Συμβουλίου δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για 
κάποιο από τα αδικιματα τθσ περίπτωςθσ 20.1.α.(1).  



(2) Τα δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων (2) και (3) του εδάφιου α του παρόντοσ άρκρου, 
εφόςον πρόκειται για θμεδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ και των περιπτϊςεων (2) και (3) του εδάφιου 
β του παρόντοσ άρκρου, εφόςον πρόκειται για αλλοδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ, αντίςτοιχα, και 
τθσ περίπτωςθσ (3) εδάφιου γ του παρόντοσ άρκρου.  
(3) Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα.  
ε. Οι ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν 
Ζνωςθ.  
20.2. Εάν ςε κάποια Χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά, ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ 
περιπτϊςεισ του παρόντοσ άρκρου, δφναται να αντικαταςτακοφν αυτά από υπεφκυνθ διλωςθ 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ, ςτθν οποία 
είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ. Στθν κατά τα άνω υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι 
ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο 
ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ.  
20.3. Η μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παρ. 1 του παρόντοσ 
ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του προμθκευτι από τον διαγωνιςμό.   
 
ΑΡΘΡΟ 21  ΚΑΤΑΤΛΣΘ ΚΑΛ ΥΡΟΓΑΦΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  
21.1.Μετά τθν ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ υπογράφεται και από τα δφο 
ςυμβαλλόμενα μζρθ θ ςφμβαςθ, θ οποία ρυκμίηει όλεσ τισ λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι τθσ 
Κατακφρωςθσ, το κείμενο τθσ οποίασ επιςυνάφκθκε ςτθ διακιρυξθ (βλ. Ραράρτθμα ΙΙΙ). Η 
Ανακζτουςα Αρχι ςυμπλθρϊνει ςτο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ του 
προμθκευτι, με τθν οποία ςυμμετείχε αυτόσ ςτον διαγωνιςμό και θ οποία προςφορά ζγινε 
αποδεκτι με τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ ςε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδιποτε 
διαπραγμάτευςθ ςτο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ που επιςυνάφκθκε ςτθν διακιρυξθ του 
διαγωνιςμοφ, οφτε κακ` οιονδιποτε τρόπο τροποποίθςθ ι ςυμπλιρωςθ τθσ προςφοράσ του 
προμθκευτι. 
21.2. Η Σφμβαςθ, που περιλαμβάνει, λεπτομερϊσ όλουσ τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ για 
τθν υλοποίθςθ του Ζργου κακϊσ και τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των ςυμβαλλομζνων 
μερϊν, καταρτίηεται με βάςθ  τθν Κατακφρωςθ, τθν Ρροςφορά και τθν Ρροκιρυξθ, κατά 
φκίνουςα ςειρά ιεραρχίασ και κατιςχφει αυτϊν πλθν καταδιλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. 
21.3. Για τισ ανάγκεσ κατάρτιςθσ των ειδικϊν όρων και λεπτομερειϊν τθσ Σφμβαςθσ 
προμικειασ, ο Ανάδοχοσ κα ςυνεργαςτεί με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
21.4. Σε περίπτωςθ που πικανολογείται ότι κατά το χρονικό διάςτθμα κατάρτιςθσ του τελικοφ 
κειμζνου τθσ Σφμβαςθσ κα λιξει θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ ι τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζγκαιρθ παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του κατά τον 
εκτιμοφμενο για τθν ολοκλιρωςθ του κειμζνου τθσ Σφμβαςθσ απαιτοφμενο χρόνο και τθν 
παράταςθ, για τον ίδιο χρόνο, τθσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ ι τθν αντικατάςταςι τθσ 
με τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. 
21.5. Μετά τθν ολοκλιρωςθ του εγγράφου τθσ Σφμβαςθσ και μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δζκα 
(10) θμερϊν από τθν λιψθ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, προςκομίηοντασ τα παρακάτω 
ςτοιχεία: 
(α) Στθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι εταιρεία ι ςυνεταιριςμόσ ι ζνωςθ προςϊπων ι/και 

εταιρειϊν, ι κοινοπραξία, τα ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςϊπου που κα υπογράψει 
τθ Σφμβαςθ. 



(β) Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ Σφμβαςθσ που κα ανζρχεται  ςτο 10% τθσ 
ςυνολικισ αξίασ του προςφερομζνου Ζργου  χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το υπόδειγμα του 
Ραραρτιματοσ Ι. 

21.6. Εάν ο προμθκευτισ, ςτον οποίο ζγινε θ ανακοίνωςθ του άρκρου 19 τθσ παροφςασ 
Διακιρυξθσ, δεν προςιλκε να υπογράψει τθν ςφμβαςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 34 του ΡΔ 118/2007. 
21.7. Σε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και τα 
δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ τροποποίθςθ προβλζπεται από 
ςυμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται θ ςφμβαςθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου.  
21.8. Η ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν: 
 α. Ραραδόκθκαν όλα τα προβλεπόμενα παραδοτζα εμπροκζςμωσ. 
 β. Ραραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα ωσ άνω. 
 γ. Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν τυχόν 
κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ. 
 δ. Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο  ςυμβαλλόμενα 
μζρθ και αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα  προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 

 
V.  ΒΑΣΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ   
 
ΑΡΘΡΟ 22  ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΛΚΑΛΟ 
Η  Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο.  
Σχζδιο τθσ Σφμβαςθσ Ρρομικειασ υποβάλλεται ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ.  
Σε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ 
ι τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ 
καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ 
καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν 
Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα, 
αρμόδια κα είναι τα δικαςτιρια που εδρεφουν ςτθν Ακινα.  
 
ΑΡΘΡΟ 23  ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 
23.1. Ο προμθκευτισ, ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ ι θ ανάκεςθ, υποχρεοφται να κατακζςει 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 
10% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ ΦΡΑ. 
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά 
πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ (ΕΕ) ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν 
υπογράψει τθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ 
οποία κυρϊκθκε με το νόμο 2513/1997 και ζχουν, ςφμφωνα με τθν νομοκεςία των κρατϊν 
αυτϊν, αυτό το δικαίωμα. 
Εγγυιςεισ που εκδίδονται ςε άλλο κράτοσ εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
Με τθν εγγυθτικι επιςτολι - που αποτελεί αυτοτελι ςφμβαςθ - το πιςτωτικό ίδρυμα 
αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να καταβάλλει οριςμζνο ποςό μετά από απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ εκείνου, προσ τον οποίο απευκφνεται, χωρίσ να μπορεί να ερευνά, οφτε αν 
πράγματι υπάρχει ι αν είναι νόμιμθ θ απαίτθςθ (κφρια οφειλι). 



23.2. Η εγγφθςθ κατατίκεται προ ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
23.3. Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου περιλαμβάνει  τα ακόλουκα: 
α. Τθν θμερομθνία ζκδοςθσ. 
β. Τον εκδότθ. 
γ. Τθν υπθρεςία, προσ τθν οποία απευκφνεται. 
δ. Τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ. 
ε. Το ποςόν που καλφπτει θ εγγφθςθ. 
ςτ. Τθν πλιρθ επωνυμία και τθ διεφκυνςθ του προμθκευτι, υπζρ του οποίου εκδίδεται θ 
εγγφθςθ. 
η. Τουσ όρουσ ότι: 
 Ι. Η εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται τθσ ζνςταςθσ 
τθσ διηιςεωσ. 
 II. Το ποςόν τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθν διάκεςθ τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό 
και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ μετά από απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ. 
 III. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςόν τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 
 IV. Ο εκδότθσ τθσ εγγφθςθσ υποχρεοφται να προβεί ςτθν παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ 
φςτερα από ζγγραφο τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ, που κα υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία 
λιξθσ τθσ εγγφθςθσ 
θ. Τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ (για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, θ 
ιςχφσ τθσ εγγυιςεωσ καλισ εκτζλεςθσ απαιτείται να διαρκεί δφο επιπλζον μινεσ από τθ λιξθ 
τθσ ςφμβαςθσ). 
23.4. Η Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του Ζργου, φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ 
δφο ςυμβαλλόμενουσ.  
23.5. Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν, οι εγγυιςεισ περιλαμβάνουν και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 24  ΡΑΑΔΟΣΘ – ΡΑΑΛΑΒΘ 
24.1. ΧΟΝΟΔΛΑΓΑΜΜΑ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  
Το ζργο κα ζχει διάρκεια  τριάντα ζξι (36) μινεσ.  
Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ, που περιλαμβάνει και τουσ χρόνουσ παράδοςθσ 
των επί μζρουσ παραδοτζων του Ζργου, εμφανίηεται ςτο Μζροσ Β. «Τεχνικι Ρεριγραφι» τθσ 
παροφςασ. 
Η εκτζλεςθ των επιμζρουσ εργαςιϊν από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να μεταβάλλεται χρονικά, 
μετά από κοινι ςυμφωνία και υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν μεταβάλλεται το ςυνολικό 
χρονοδιάγραμμα του Ζργου. 
24.2. ΡΟΫΡΟΚΕΣΕΛΣ ΚΑΛ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ 
Η παραλαβι των υπθρεςιϊν του Ζργου, προςωρινι και οριςτικι,  κα γίνεται από τθν αρμόδια 
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου εντόσ των χρονικϊν διαςτθμάτων που 
εμφανίηονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ (Σχζδιο Σφμβαςθσ) τθσ παροφςασ. 
24.3. ΜΕΤΑΚΕΣΘ ΧΟΝΟΔΛΑΓΑΜΜΑΤΟΣ 
Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί μονομερϊσ το δικαίωμα αιτιολογθμζνθσ μετάκεςθσ του 
χρονοδιαγράμματοσ του Ζργου ι επί μζρουσ προβλεπόμενων χρονικϊν ςθμείων ι 
δραςτθριοτιτων του χρονοδιαγράμματοσ, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, και ςτισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ ενθμερϊνει εγκαίρωσ τον Ανάδοχο για τθν διαφοροποίθςθ του 
χρονοδιαγράμματοσ ωσ προσ τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα. 



Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει μετάκεςθ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ του Ζργου, ςτθν 
περίπτωςθ που θ εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ ι επί μζρουσ δραςτθριοτιτων τθσ κακυςτερεί ι 
πρόκειται να κακυςτεριςει για λόγουσ που δεν ανάγονται ςε περιοχζσ ευκφνθσ του ι για 
λόγουσ ανωτζρασ βίασ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο Ανάδοχοσ ςυνυποβάλλει πλιρθ  και λεπτομερι 
ςτοιχεία για τθν τεκμθρίωςθ του αιτιματόσ του και το αίτθμα εξετάηεται από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι θ οποία αποφαςίηει εάν δικαιολογείται να δοκεί μετάκεςθ και πόςθ, είτε για το μζλλον 
είτε με αναδρομικι ιςχφ και ειδοποιεί ςχετικά γραπτϊσ τον Ανάδοχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 25  ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 
25.1. Η αμοιβι τθσ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  κα  καταβάλλεται ςε ιςόποςεσ τριμθνιαίεσ δόςεισ. 
25.2. Για τθν καταβολι τθσ αμοιβισ τθσ, θ ΑΝΑΔΟΧΟΣ  υποχρεοφται να προςκομίηει όλα τα 
απαιτοφμενα από το νόμο και  τθν παροφςα ςφμβαςθ δικαιολογθτικά ζγγραφα, ωσ επίςθσ  
αςφαλιςτικι και φορολογικι ενθμερότθτα. 
25.3. Ρροχπόκεςθ τθσ καταβολισ τθσ αμοιβισ αποτελεί θ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων τθσ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Ρραγματικά ελαττϊματα ι ζλλειψθ ςυνομολογθκειςϊν ιδιοτιτων του ζργου ι 
κακυςτζρθςθ οποιαςδιποτε από τισ ςυμφωνοφμενεσ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ παροχζσ τθσ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ κακιςτοφν πλθμμελι τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων αυτισ.  
 
ΑΡΘΡΟ 26  ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Η Σφμβαςθ τροποποιείται όταν ςυμφωνιςουν, εγγράφωσ, προσ τοφτο, και τα δφο 
ςυμβαλλόμενα μζρθ. 
 
ΑΡΘΡΟ 27  ΕΚΧΩΘΣΘ 
Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ ι τα 
ειςπρακτζα δικαιϊματα που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ αυτι χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  
 
 ΑΡΘΡΟ 28  ΗΘΤΘΜΑΤΑ ΚΥΛΟΤΘΤΑΣ κϋ ΡΝΕΥΜΑΤΛΚΘΣ ΛΔΛΟΚΤΘΣΛΑΣ  
Για κζματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ιςχφουν οι διατάξεισ του Νόμου 2121/1993 περί 
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. 
Σε περίπτωςθ άςκθςθσ αγωγισ ι ενδίκου μζςου κατά τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ από τρίτο για 
οποιοδιποτε κζμα ςχετικά με δικαιϊματα επί των υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και δικτφου, θ Ανακζτουςα Αρχι οφείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ 
και γραπτά με όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ τον Ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται να 
αμυνκεί, δικαςτικά και εξωδικαςτικά, για λογαριαςμό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ζναντι του 
τρίτου. Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ αφενόσ βαρφνεται με όλα τα ζξοδα τα οποία κα κλθκεί 
να καταβάλει θ Ανακζτουςα Αρχι εξ αυτοφ του λόγου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και κάκε 
δικαςτικισ δαπάνθσ ι αμοιβισ δικθγόρων, αφετζρου υποχρεοφται να αποηθμιϊςει τθν 
Ανακζτουςα Αρχι για κάκε κετικι ι αποκετικι ηθμία που κα υποςτεί από ενδεχόμενθ 
αποδοχι τθσ παραπάνω αγωγισ ι του ζνδικου μζςου.  
 
ΑΡΘΡΟ 29 ΕΜΡΛΣΤΕΥΤΛΚΟΤΘΤΑ 
Χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο Ανάδοχοσ δεν 
αποκαλφπτει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ ανακάλυψε κατά τθν 
υλοποίθςθ του Ζργου, οφτε κοινοποιεί ςτοιχεία, ζγγραφα και πλθροφορίεσ των οποίων 
λαμβάνει γνϊςθ ςε ςχζςθ με τθ Σφμβαςθ, υποχρεοφται δε να μεριμνά ϊςτε το προςωπικό του, 
οι υπεργολάβοι του και κάκε ςυνεργαηόμενοσ με αυτόν να τθριςει τθν ωσ άνω υποχρζωςθ. Σε 
περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον Ανάδοχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, θ Ανακζτουςα Αρχι  



δικαιοφται να απαιτιςει τθν αποκατάςταςθ τυχόν ηθμίασ τθσ και τθν παφςθ κοινοποίθςθσ των 
εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν και τθν παράλειψι τθσ ςτο μζλλον. 
Ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με το Ζργο χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ 
αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και δεν δεςμεφει τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ. 
 
ΑΡΘΡΟ 30 ΑΝΩΤΕΑ ΒΛΑ 
Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ 
υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ 
βίασ. Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ, επικαλοφμενθ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν τθσ ςε 
γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και 
επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ 
αποςβεςτικισ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα 
απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Η Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ πζντε  
(5) θμερϊν από τθ λιψθ του ςχετικοφ αιτιματοσ τθσ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, διαφορετικά, με τθν πάροδο 
άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται θ αποδοχι του αιτιματοσ. 
 
ΑΚΟ 31   ΛΤΗ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ - ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ – 
ΠΑΡΑΙΣΗΗ/ΑΠΟΔΤΝΑΜΩΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ 
31.1. Η Ανακζτουςα Αρχι  διατθρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ και να κθρφξει 
ζκπτωτο τον ΑΝΑΔΟΧΟ χωρίσ να καταβάλλει οποιαδιποτε αποηθμίωςθ, ςε οποιαδιποτε από 
τισ περιπτϊςεισ που τυχόν προβλζπονται ςτα επιμζρουσ ςθμεία τθσ παροφςασ, κακϊσ και ςτισ 
ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α)  Αν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν υλοποιεί το Ζργο με τον τρόπο που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ, παρά τισ 
προσ τοφτο επανειλθμμζνεσ οχλιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
β) Αν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εκχωρεί τθ Σφμβαςθ ι ανακζτει εργαςίεσ υπεργολαβικά χωρίσ τθν άδεια 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
γ) Αν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι  διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι γίνουν 
πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε ςθμαντικό μζροσ των 
περιουςιακϊν του ςτοιχείων. 
δ) Αν εκδοκεί  τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ 
του επαγγζλματόσ του. 
31.2. Τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται από τθν περιζλευςθ ςτον ΑΝΑΔΟΧΟ, εκ 
μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, καταγγελίασ. Κατ’ εξαίρεςθ, θ  Ανακζτουςα Αρχι ζχει τθ  
διακριτικι ευχζρεια να τάξει εφλογθ, κατά τθν κρίςθ τθσ, προκεςμία κεραπείασ τθσ 
παραβάςεωσ, οπότε τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται αυτόματα με τθν πάροδο 
τθσ ταχκείςασ προκεςμίασ, εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωςτοποιιςει ςτον ΑΝΑΔΟΧΟ ότι 
κεωρεί τθν παράβαςθ κεραπευκείςα. 
31.3. Στον ΑΝΑΔΟΧΟ που κθρφςςεται ζκπτωτοσ επιβάλλονται ακροιςτικά ι διαηευκτικά οι 
ακόλουκεσ κυρϊςεισ: 

- Κατάπτωςθ, ολικι ι μερικι, τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

- Καταλογιςμόσ ςε βάροσ του κάκε άμεςθσ ι ζμμεςθσ ηθμίασ που τυχόν κα υποςτεί θ 
Ανακζτουςα Αρχι. 

- Ρροςωρινόσ ι οριςτικόσ αποκλειςμόσ του από τισ προμικειεσ υπθρεςιϊν τεχνικισ 
υποςτιριξθσ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και δικτφου ςτισ οποίεσ τυχόν κα προβεί ςτο μζλλον 
θ Ανακζτουςα Αρχι. 



31.4. Με τθ λφςθ τθσ Σφμβαςθσ μετά από καταγγελία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
υποχρεοφται να απζχει από τθ διενζργεια οποιαςδιποτε εργαςίασ, ζργου, παροχισ υπθρεςιϊν 
ι εκτζλεςθ υποχρεϊςεϊν του που πθγάηουν από τθ Σφμβαςθ, πλθν εκείνων που  επιβάλλονται 
για τθν διαςφάλιςθ  προϊόντων, εργαςιϊν και εγκαταςτάςεων.  Επίςθσ, το ςυντομότερο δυνατό 
μετά τθν καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι βεβαιϊνει τθν αξία του 
παραςχεκζντοσ μζρουσ του Ζργου κακϊσ και κάκε οφειλι του ζναντι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατά τθν 
θμερομθνία καταγγελίασ και αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου 
ςφμφωνα με  τθν Σφμβαςθ προσ τον ΑΝΑΔΟΧΟ μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ 
υποχρεϊςεων. 
31.5. Η μθ άςκθςθ  εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  οποιουδιποτε δικαιϊματόσ τθσ δεν 
ιςοδυναμεί με παραίτθςι τθσ από δικαιϊματα ι εξουςίεσ  τθσ που απορρζουν από τθν 
παροφςα ςφμβαςθ ι τθ ςχετικι νομοκεςία. Η ζςτω και επί μακρόν ανοχι παραβάςεων από 
πλευράσ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ςε καμία περίπτωςθ δε δθλϊνει ι τεκμθριϊνει παραίτθςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ  από τα δικαιϊματά τθσ ι αποδυνάμωςθ αυτϊν. 
 
 
 
 
 

Β’  ΜΕΟΣ :  ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ 
 

Α. ΡΕΛΓΑΦΘ  ΤΟΥ  ΕΓΟΥ 
 

Α.1.  Σκοπόσ – Στόχοι – Αντικείμενο  Ζργου 
1. Η παροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και δικτφου 

του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται: 

 Οκτάωρθ παρουςία τεχνικοφ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κακθμερινά, τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 
ϊρεσ, για τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ των βλαβϊν του δικτυακοφ και υπολογιςτικοφ 
εξοπλιςμοφ (κεντρικοί εξυπθρετθτζσ, ςτακμοί εργαςίασ, δικτυακόσ εξοπλιςμόσ) του 
Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 

 Κακθμερινι λιψθ αντιγράφων αςφαλείασ των κεντρικϊν ςυςτθμάτων του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 

 Εβδομαδιαίοσ ζλεγχοσ των κεντρικϊν ςυςτθμάτων, κακϊσ και των ςτακμϊν 
εργαςίασ για τθν προςταςία από ιοφσ και κακόβουλο λογιςμικό. 

 Ρρολθπτικόσ εβδομαδιαίοσ ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ του εςωτερικοφ δικτφου και 
όλων των κεντρικϊν ςυςτθμάτων του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.  (κεντρικοί εξυπθρετθτζσ, 
ςυςτιματα αρχείων, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, δρομολογθτζσ). 

 Τθλεφωνικι υποςτιριξθ από τουσ εξειδικευμζνουσ τεχνικοφσ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ από 
9.00 ζωσ 17.00, από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι. 

 Αποκατάςταςθ του προβλιματοσ μζςω απομακρυςμζνθσ πρόςβαςθσ. 

 Υποςτιριξθ τθσ ιςτοςελίδασ του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. και παροχι υποςτιριξθσ ςτα 
πλθροφοριακά ςυςτιματα αυτοφ. 

2. Η παροχι των υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ του όλου τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ που διακζτει 
το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ςτθν ζδρα του (Κεντρικι Υπθρεςία), με ςτόχο τθν  απρόςκοπτθ και 
εφρυκμθ λειτουργία τθσ μθχανογραφικισ εγκατάςταςισ του, τθν  άμεςθ 
αποκατάςταςθ τυχόν προβλθμάτων, βλαβϊν και δυςλειτουργιϊν και τθν τυχόν 
αλλαγι, βελτιςτοποίθςθ ι επζκταςθ ςτθ λειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ.  Ζλεγχοσ 
τθσ καλισ λειτουργίασ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (software και hardware) και 



παρακολοφκθςθ τθσ ςωςτισ λειτουργίασ των Ρρογραμμάτων, γενικόσ μακροςκοπικόσ 
ζλεγχοσ τθσ καλισ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων Η/Υ και των περιφερειακϊν τουσ 
(εκτυπωτζσ, scanners, ςυςκευζσ λιψθσ backup κ.λπ.), ζλεγχοσ κατάςταςθσ ςκλθρϊν 
δίςκων και αποκατάςταςθ τυχόν προβλθμάτων τουσ.   

 Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ των εγκατεςτθμζνων προγραμμάτων και 
αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων, τεχνικι υποςτιριξθ για τθ λιψθ, καταγραφι και επίλυςθ 
των προβλθμάτων κακϊσ και επιτόπια (on – site) αντιμετϊπιςθ αυτϊν. 

 Αποκατάςταςθ δυςλειτουργιϊν / ελαττωμάτων (διορκωτικι ςυντιρθςθ) των 
προϊόντων λογιςμικοφ με τθν ανάπτυξθ, διάκεςθ και εγκατάςταςθ εκδόςεων / 
αναβακμίςεων (patches) λογιςμικοφ ςυςτιματοσ ι αντικατάςταςθ προβλθματικοφ 
εξοπλιςμοφ, καταβάλλοντασ κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν άρςθ τθσ 
δυςλειτουργίασ ι του ελαττϊματοσ. 

 Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ προγραμμάτων αντιμετϊπιςθσ ιϊν και προλθπτικόσ 
ζλεγχοσ για ιοφσ. 

 Εκκακάριςθ ςκλθρϊν δίςκων από προγράμματα ι αρχεία που ζχουν 
εγκαταςτακεί χωρίσ τθ κζλθςθ των χρθςτϊν ι των υπευκφνων (προγράμματα 
spyware). 

 Σε περίπτωςθ μθ επιςκευάςιμθσ βλάβθσ μθχανιματοσ λόγω παλαιότθτασ και 
ςυνεπεία του γεγονότοσ αυτοφ ελλείψεωσ ανταλλακτικϊν, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα προτείνει 
τθν απόςυρςθ του ςυγκεκριμζνου εξοπλιςμοφ και τθν αγορά νζου μοντζλου ςε 
προνομιακι τιμι. 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται κακ’ όλο το διάςτθμα αποπερατϊςεωσ του ζργου 
να παρζχει ανά πάςα ςτιγμι ςτο Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ που αφοροφν ςε 
τεχνικά ι λειτουργικά κζματα κακϊσ και οδθγίεσ χριςθσ προσ το προςωπικό του, χωρίσ 
καμία επιπλζον αμοιβι, ιδίωσ ςε περιπτϊςεισ αλλαγισ/ τροποποιιςεωσ του 
Ρρογράμματοσ. 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται, κακ’ όλο το διάςτθμα εκτζλεςθσ των 
μνθμονευόμενων ςτθν παροφςα ςφμβαςθ εργαςιϊν, να τθρεί αντίγραφα αςφαλείασ 
και ειδικότερα  αντίγραφα αρχείων (back up) ςε θμεριςια και μθνιαία βάςθ. 

  Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία κάποια βλάβθ του Συςτιματοσ ζχει ωσ ςυνζπεια 
τθν απϊλεια δεδομζνων, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν 
ανάκτθςθ των εν λόγω δεδομζνων και τθν επανεγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ από τα 
ανωτζρω αντίγραφα αςφαλείασ, τα οποία υποχρεοφται να τθρεί. 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να ενεργοποιεί το Σφςτθμα ςε περίπτωςθ 
αδρανοποίθςισ  του για οποιονδιποτε λόγο μθ ζχοντα ςχζςθ με τθν υλικοτεχνικι 
υποδομι του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να ενθμερϊνει το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. για τα νζα προϊόντα ςτθ 
ςχετικι αγορά, να εγκακιςτά δθμοςιευμζνεσ ενθμερϊςεισ για το λειτουργικό ςφςτθμα 
και τισ προεγκατεςτθμζνεσ εφαρμογζσ του εξοπλιςμοφ και να εγκακιςτά νζα 
δθμοςιευμζνα προγράμματα οδιγθςθσ. 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να προβαίνει ςε τροποποιιςεισ που προζρχονται 
από αλλαγζσ ι άλλεσ εφαρμογζσ, προϊόντα λογιςμικοφ ι εξοπλιςμοφ με τα οποία 
ςυνεργάηεται ι ςτα οποία βαςίηεται το ςφςτθμα. 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να προβαίνει ςε λειτουργικζσ τροποποιιςεισ που 
προζρχονται από αλλαγζσ του επιχειρθςιακοφ περιβάλλοντοσ ςτο οποίο 
δραςτθριοποιείται το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. και τισ οποίεσ καλφπτει ολικά ι μερικά το ςφςτθμα. 



 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να προβαίνει ςε εγκαταςτάςεισ νζων εκδόςεων των 
Ρροϊόντων Λογιςμικοφ. 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να προβαίνει ςε εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, 
μετεγκατάςταςθσ του ςυνόλου ι μζρουσ του ςυςτιματοσ μετά από βλάβθ ςε 
περίπτωςθ αλλαγισ Hardware.  

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να προβαίνει ςε γενικά κάκε αλλαγι, 
βελτιςτοποίθςθ  ι επζκταςθ ςτθ λειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ. 

3. Η υποχρζωςθ ενθμζρωςθσ του προςωπικοφ τθσ κεντρικισ υπθρεςίασ του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 
(ακόμα και μζςω παράδοςθσ εντφπων οδθγιϊν χριςθσ, αν αυτό είναι απαραίτθτο) 
ςχετικά με τισ λειτουργίεσ των προϊόντων λογιςμικοφ αυτοφ, κακϊσ και ςχετικά με 
οποιοδιποτε κζμα που αφορά ςτθ ςωςτι λειτουργία, χριςθ και ςυντιρθςθ του 
εξοπλιςμοφ και των προϊόντων λογιςμικοφ του. 

 
Α.2.  Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ – Τόποσ παροχισ των υπθρεςιϊν 

Α.2.1. Το ζργο κα ζχει διάρκεια  τριάντα ζξι (36) μινεσ. 
Α.2.2. Ωσ περίοδοσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ ορίηεται το ανωτζρω χρονικό διάςτθμα και 
ςυγκεκριμζνα από 09.00 μζχρι 17.00 κακθμερινά εκτόσ Σαββάτων και Κυριακϊν και των αργιϊν 
που τθροφν το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ, εφόςον επιβάλλεται από τισ 
ςυνκικεσ λειτουργίασ του Ζργου και το ηθτιςει και το Ε.Ι.Ε.Α.Δ., ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δφναται κατ’ 
εξαίρεςθ να προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του και κατά τισ ϊρεσ  17.00 ζωσ  21.00. 
Α.2.3. Ο ANAΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να εναρμονίηει τθν παροχι των υπθρεςιϊν του με τισ 
υπθρεςιακζσ ανάγκεσ και τον εν γζνει προγραμματιςμό του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. Οι υπθρεςίεσ του κα 
παρζχονται κατά τισ ανωτζρω ϊρεσ λειτουργίασ του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., οφτωσ ϊςτε να είναι δυνατόσ ο 
ζλεγχοσ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν.  Ο χρόνοσ απόκριςισ του δεν μπορεί να ξεπερνά τισ 
δφο (2) ϊρεσ από τθ ςχετικι – τθλεφωνικι ι ζγγραφθ ι με τθλεομοιοτυπία ι θλεκτρονικό 
μινυμα – κλιςθ του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 
Α.2.4.  Ωσ τόποσ παροχισ των ηθτουμζνων υπθρεςιϊν ορίηεται θ ανωτζρω ζδρα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 
A.3. Ομάδα Ζργου / Σχιμα Διοίκθςθσ Ζργου 
Α.3.1.  Κατ’ ελάχιςτο, ςτθν Ομάδα Ζργου του προςφζροντοσ κα πρζπει να διατίκενται δφο (2) 
ςτελζχθ 

 Α.3.2. Απαιτοφμενα προςόντα των ςτελεχϊν του Αναδόχου  
Τα δφο (2) ςτελζχθ  κα πρζπει να είναι πτυχιοφχοι ΑΕΙ ι ΤΕΙ πλθροφορικισ με 3ετι 

εμπειρία.   Τα εν λόγω ςτελζχθ κα παρζχουν επιτόπια τισ υπθρεςίεσ τουσ.   Στθν Ομάδα 
Ζργου προΐςταται ο Υπεφκυνοσ Ζργου.  

 
Β. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΤΕΧΝΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Η τεχνικι προςφορά απαιτείται να περιλαμβάνει τισ κάτωκι ενότθτεσ και να είναι δομθμζνθ 
ςφμφωνα με το παρόν Μζροσ:  
ΕΝΟΣΗΣΑ ΠΡΩΣΗ:  ΠΡΟΣΑΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ. 
Η παροφςα ΕΝΟΤΗΤΑ κα πρζπει να περιζχει αναλυτικι περιγραφι του τρόπου, με τον 

οποίο ο προςφζρων ςκοπεφει να προςεγγίςει το ζργο.  
 Η πρόταςθ αναφζρεται αναλυτικά : 

1. Στθ μεκοδολογία κάλυψθσ των ενοτιτων του ζργου.  
2. Στισ αναγκαίεσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία που κα ςυλλεγοφν. 
3. Στα ενδεχόμενα προβλιματα που προβλζπεται να προκφψουν και ςτον τρόπο που 

προτείνεται να αντιμετωπιςκοφν, για τθ ςυλλογι και επεξεργαςία των ςτοιχείων. 



4. Στθν υπάρχουςα τεχνογνωςία του υποψιφιου αναδόχου, ςτα εργαλεία 
υποςτιριξθσ και εφαρμογισ τθσ και ςτον τρόπο που αυτι κα βρει εφαρμογι ςτο 
παρόν ζργο. 

 
ΕΝΟΣΗΣΑ ΔΕΤΣΕΡΗ: ΟΡΓΑΝΩΗ – ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
Η παροφςα ενότθτα περιζχει τουλάχιςτον τα εξισ επιμζρουσ ςτοιχεία : 
(α) Αναλυτικι περιγραφι τθσ δομισ, ςφνκεςθσ και οργάνωςθσ τθσ Ομάδασ Ζργου ςε ςχζςθ 
με τισ απαιτιςεισ του ζργου, περιγραφι του οργανογράμματοσ, λειτουργίασ, τρόπου 
ςυνεργαςίασ, ροισ εργαςιϊν και εξειδίκευςθσ ρόλων. 
(β) Αναλυτικι περιγραφι του ςυςτιματοσ διοίκθςθσ του Ζργου. 
 (γ) Ρίνακασ κατανομισ τθσ προβλεπόμενθσ απαςχόλθςθσ ανά φάςθ υλοποίθςθσ του 
ζργου και επιμζρουσ πακζτου εργαςίασ αυτισ, κακϊσ και ανά κατθγορία προςωπικοφ. 
Η απαςχόλθςθ εκφράηεται ςε ανκρωπομινεσ (Α/Μ) μζχρι πρϊτο δεκαδικό ψθφίο. 
(δ) Ρεριγραφι των μζτρων που κα λάβει ο παρζχων υπθρεςίεσ για να εξαςφαλίςει τθν 
ποιότθτα των παραςχεκθςόμενων υπθρεςιϊν 
 
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προτείνει τζτοιο οργανωτικό ςχιμα, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ 
εφρυκμθ και ομαλι πορεία του ζργου, εξαςφαλίηοντασ παράλλθλα τθν αποτελεςματικι 
ςυνεργαςία με τθν Επιτροπι Ραραλαβισ του ζργου.  
Η αντικατάςταςθ οποιουδιποτε μζλουσ τθσ ομάδασ εργαςίασ, με κάποιο άλλο ιςοδφναμθσ 
εμπειρίασ, αν ηθτθκεί να γίνει από τον Ανάδοχο, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, κα πρζπει να 
εγκρίνεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Η Ανακζτουςα Αρχι κα ζχει το δικαίωμα να ηθτά τθν 
αντικατάςταςθ οποιουδιποτε μζλουσ τθσ ομάδασ του προςωπικοφ του Αναδόχου, που 
κρίνεται ότι δεν ζχει τθ δζουςα επάρκεια.  
Επιςθμαίνεται ότι το προςωπικό, ςτελζχθ και μθ, που πρόκειται να απαςχολιςει ο Ανάδοχοσ, 
κα πρζπει να κατανοεί, ομιλεί και διαβάηει τθν Ελλθνικι γλϊςςα, να είναι προςθκόντωσ 
αςφαλιςμζνοι,  και επιπλζον, ςε περίπτωςθ απαςχόλθςθσ αλλοδαπϊν, κα πρζπει αυτοί να 
διακζτουν άδεια εργαςίασ για τθν Ελλάδα.  
 
Ο προςφζρων κα πρζπει να αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 
προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ 
που προτείνει. Σε μια τζτοια περίπτωςθ δεν αίρεται θ ευκφνθ του κυρίου οικονομικοφ φορζα. 
Πλα τα παραπάνω κα αναλυκοφν και κα κατατεκοφν ςτον φάκελο τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ, 
όπωσ περιγράφονται. 
        
Γ.  ΜΕΚΟΔΟΣ ΚΑΛ ΚΛΤΘΛΑ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ 
 
Γ.1. Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν όλων των υποψιφιων αναδόχων κα γίνει από ςυλλογικό 
όργανο, κοινό για όλεσ τισ προςφορζσ, τθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του 
Διαγωνιςμοφ που κα οριςκεί για το ςκοπό αυτό από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί λειτουργίασ ςυλλογικϊν 
οργάνων.  
 
Γ.2  ΑΡΟΣΦΑΓΛΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 
Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Μζροσ Α’ άρκρο 15 
«Αποςφράγιςθ». 
 



Γ.3.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΩΝ 
Ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Μζροσ Α’ άρκρο 16 
«Ζλεγχοσ Δικαιολογθτικϊν». 
 
Γ.4 ΤΕΧΝΛΚΘ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ 
Συμπλθρωματικά με τα όςα ορίηονται ςτο Μζροσ Α’ άρκρο 17.1 θ Επιτροπι Διενζργειασ και 
Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ κα προχωριςει ςτθ βακμολόγθςθ των τεχνικϊν όρων των 
αποδεκτϊν προςφορϊν, ςφμφωνα με τα κριτιρια και τισ οδθγίεσ αξιολόγθςθσ τθσ Ρροκιρυξθσ.  
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ βακμολόγθςθσ, κα διαβιβάςει αρμοδίωσ το/α πρακτικό/ά τθσ, για 
τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ διαδικαςίασ τεχνικισ αξιολόγθςθσ. 
Ρροςφορζσ με, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ, 
γενικζσ και αςαφείσ απαντιςεισ, κα αποκλείονται από περαιτζρω αξιολόγθςθ. 
Ρροςφορζσ, που κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ είναι ελλιπείσ, υπό αίρεςθ, όρουσ ι κα 
ςυνδυάηονται με προχποκζςεισ άςχετεσ με τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, 
αποκλείονται από περαιτζρω αξιολόγθςθ. 
Ρροςφορζσ που κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ 
είναι αόριςτεσ και ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, ι παρουςιάηουν αποκλίςεισ από 
τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
Ρροςφορζσ που παραπζμπουν ςε ιςτοςελίδεσ του διαδικτφου κρίνονται ωσ απαράδεκτεσ και 
αποκλείονται από περαιτζρω αξιολόγθςθ. 
Αποκλίςεισ από όρουσ τθσ διακιρυξθσ οι οποίοι χαρακτθρίηονται ωσ απαράβατοι ι 
υποχρεωτικοί, ςυνιςτοφν απόρριψθ των προςφορϊν.   
 
Γ.5.   ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ ΤΕΧΝΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
Μετά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, 
βάςει του οποίου οι προςφορζσ κρίνονται τυπικά–νομικά αποδεκτζσ ι τυπικά – νομικά 
απαράδεκτεσ, ακολουκεί θ αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των τυπικά αποδεκτϊν 
προςφορϊν. Ρροςφορζσ που απορρίπτονται για τυπικοφσ–νομικοφσ  λόγουσ αποκλείονται από 
τισ επόμενεσ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ. 
Ρριν από τθ βακμολόγθςθ των κριτθρίων τθσ Τεχνικισ προςφοράσ, ι κατά τθ διάρκεια τθσ 
τεχνικισ αξιολόγθςθσ,  θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ μπορεί να 
καλζςει τουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ να αναλφςουν – παρουςιάςουν το περιεχόμενο τθσ 
προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με όρουσ, προχποκζςεισ και περιεχόμενα που ζχει ορίςει θ 
Επιτροπι και να απαντιςουν ςε τυχόν ερωτιςεισ των μελϊν τθσ. Η Επιτροπι κα ενθμερϊςει με 
ςχετικό ζγγραφο τουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ για τισ λεπτομζρειεσ τθσ παρουςίαςθσ, τον 
τόπο, το χρόνο και κα διακζςει εφλογο χρονικό διάςτθμα για τθν προετοιμαςία του 
υποψιφιου αναδόχου. Εάν κάποιοσ υποψιφιοσ δεν ανταποκρικεί ςτθν πρόςκλθςθ θ 
προςφορά του αποκλείεται από τθν παραπζρα διαδικαςία αξιολόγθςθσ. Επιπλζον, θ Επιτροπι 
Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ δφναται να ηθτιςει διευκρινίςεισ επί των 
τεχνικϊν προςφορϊν ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ και ςτθν ςχετικι 
παράγραφο.  
Ακολοφκωσ θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ κατά τθ κρίςθ τθσ, 
βακμολογεί τισ τεχνικζσ προςφορζσ ςφμφωνα με τα ακόλουκα: 
  
Θ Τεχνικι Βακμολογία Β κάκε προςφοράσ ορίηεται από τον τφπο: 
                                              Β = Σ Βj 
όπου: 



 j = 1,2 (αρικμόσ Ομάδων, αντιςτοιχεί ςτισ Ομάδεσ Κριτθρίων Α και Β που παρουςιάηονται ςτθ 
ςυνζχεια) 
Βj = ο τελικόσ βακμόσ τθσ ομάδασ 
 
Επειδι κάκε ομάδα αποτελείται από επί μζρουσ κριτιρια / τεχνικά χαρακτθριςτικά, τα οποία 
βακμολογοφνται χωριςτά, με εφροσ βακμολογίασ 80 ζωσ 110 μονάδεσ και ζχουν επί μζρουσ 
ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ,  ο τελικόσ βακμόσ τθσ Ομάδασ, Βj, προςδιορίηεται από τον τφπο: 
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όπου: 
λ j = ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ κάκε ομάδασ 
i   = 1,2,…,ν (πλικοσ επιμζρουσ κριτθρίων κάκε ομάδασ) 
ςi = ο επί μζρουσ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ κάκε ομάδασ για το κριτιριο i 
βi = ο βακμόσ για το κριτιριο i τθσ κάκε ομάδασ με εφροσ βακμολογίασ 80 ζωσ 110 μονάδεσ. 
Κάκε ομάδα βακμολογείται με βάςθ τα κριτιρια και το ςχετικό πίνακα που φαίνεται ςτθν 
επόμενθ παράγραφο.  
Πλα τα επί μζρουσ ςτοιχεία των ομάδων βακμολόγθςθσ, βακμολογοφνται αυτόνομα με βάςθ 
τουσ 100 βακμοφσ. 
Η βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ 
που καλφπτονται ακριβϊσ οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι που προςφζρονται οι απαιτοφμενεσ 
υπθρεςίεσ ι που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ πλθροί επακριβϊσ τα ηθτοφμενα προςόντα. Η 
βακμολογία αυτι αυξάνεται μζχρι 110 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι μειϊνεται μζχρι τουσ 80 βακμοφσ ςτισ περιπτϊςεισ  που δεν 
καλφπτονται πλιρωσ οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι αποκλίςεισ ζχουν 
κρικεί επουςιϊδεισ και θ προςφορά τεχνικά αποδεκτι. 
Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία κάκε κριτθρίου, είναι το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ του κριτθρίου, επί τθ βακμολογία του. 
Η ςυνολικι βακμολογία κάκε ομάδασ κριτθρίων προκφπτει από το άκροιςμα των 
ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν των επί μζρουσ κριτθρίων. 
Τζλοσ, θ ςυνολικι βακμολογία κάκε προςφοράσ, προκφπτει από το άκροιςμα των 
ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν των επί μζρουσ ομάδων. 
 
Γ.6. ΚΛΤΘΛΑ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ 
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν κατατάςςονται ςε δφο (2) ομάδεσ: 
(1) Μεκοδολογικι προςζγγιςθ του ζργου, που περιλαμβάνει 

 Μεκοδολογία υλοποίθςθσ Ζργου-Οργάνωςθ Ραραδοτζων του ζργου 
 Χρονοπρογραμματιςμό παρεχόμενων υπθρεςιϊν - Εργαλεία  

(2) Ομάδα Ζργου, που περιλαμβάνει 
 Λειτουργία τθσ Ομάδασ  Ζργου 
 εαλιςτικι κατανομι ανκρωπο-προςπάκειασ ανά παραδοτζο με βάςθ τισ ιδιαίτερεσ 

απαιτιςεισ και εφροσ κάκε εργαςίασ  
 
 
 
 
 



Αναλυτικά τα κριτιρια αξιολόγθςθσ τεχνικισ προςφοράσ περιγράφονται ωσ εξισ: 
 

Α/Α Κριτιρια Αξιολόγθςθσ Συντελεςτισ 
Βαρφτθτασ 

Α. Μεκοδολογικι προςζγγιςθ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου 60% 

Α.1 Μεκοδολογία υλοποίθςθσ Ζργου-Οργάνωςθ παραδοτζων του ζργου 40% 

Α.2 Χρονοπρογραμματιςμόσ παρεχόμενων υπθρεςιϊν - Εργαλεία  20% 

Β. Ομάδα Ζργου 40% 

Β.1 Λειτουργία τθσ Ομάδασ  Ζργου 20% 

Β.2 εαλιςτικι κατανομι ανκρωπο-προςπάκειασ ανά παραδοτζο με 
βάςθ τισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ και εφροσ κάκε εργαςίασ 

20% 

 
ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 
Γ.7.  ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ 
Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα αποςφραγιςκοφν μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ 
διαδικαςίασ τεχνικισ αξιολόγθςθσ. 
Οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να ζχουν ςυμπλθρϊςει, επί ποινι αποκλειςμοφ, τον πίνακα 
που ακολουκεί και να τον ςυμπεριλάβουν ςτον υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι 
Ρροςφορά». 
 
Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Ζργου 
 

Οικονομικι Ρροςφορά 

ΑΑ Ρεριγραφι Κόςτουσ 
Κακαρι 
Αξία 

Συντελ. 
ΦΡΑ(%) 

Ροςό 
ΦΡΑ 

Τελικι 
Αξία 

Σχόλια 

1. .................... 
 
………….. 
*Αναλυτικά+ 

     

2. .................... 
 
 
 
……………. 
*Αναλυτικά+ 

     

Συνολικό Κόςτοσ  (αρικμθτικά)  

Συνολικό Κόςτοσ  (ολογράφωσ)  

 
Τελικι Αξία = Κακαρι Αξία + Ροςό Φ.Ρ.Α. 
Σθμείωςθ: Το ςυνολικό κόςτοσ ζργου περιλαμβάνει όλα τα ζξοδα, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
φόρων, τελϊν, λοιπϊν εξόδων κλπ. 



Η αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί ςτο Χϊρο Διενζργειασ, τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίηεται ςτθ ςχετικι ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και 
Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ, ενϊπιον των τυχόν παριςταμζνων εκπροςϊπων των 
υποψθφίων αναδόχων. 
Για τισ ανάγκεσ τθσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ, θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του 
Διαγωνιςμοφ κα ακολουκιςει τθν παρακάτω περιγραφόμενθ διαδικαςία: 
α. Θα ελζγξει το περιεχόμενο των οικονομικϊν προςφορϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
το βακμό ςτον οποίο ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ Ρροκιρυξθσ και κα καταχωριςει, ςε 
ςχετικό πρακτικό τθσ, τυχόν προςφορζσ που χαρακτθρίηει απορριπτζεσ, αναλφοντασ, για κάκε 
μία από αυτζσ, τουσ ακριβείσ λόγουσ απόρριψθσ. Εφ’ όςον, ς’ αυτό το ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, 
υπάρχουν τζτοιεσ, απορριπτζεσ προςφορζσ, θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του 
Διαγωνιςμοφ κα διαβιβάςει το πρακτικό απόρριψθσ, για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν αποφάςεων 
απόρριψθσ. 
β. Θα προχωριςει ςτθ ςυγκριτικι κατάταξθ των οικονομικϊν προςφορϊν, ςφμφωνα με 
τισ οδθγίεσ αξιολόγθςθσ.  
 
Για τθ βακμολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν, υπολογίηεται το ςυνολικό κόςτοσ τουσ.  
Επίςθσ πραγματοποιείται ζλεγχοσ ςυνάφειασ μεταξφ των ςτοιχείων τθσ τεχνικισ προςφοράσ 
και των πινάκων οικονομικισ προςφοράσ. Αποκλίςεισ μεταξφ των παραπάνω πινάκων μποροφν 
να επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ, εφ’ όςον δεν υπάρχουν αναλυτικζσ αιτιάςεισ ι 
επεξθγιςεισ. 
 Σε περίπτωςθ που θ αρμόδια Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ, κρίνει 
τισ προςφορζσ αςφμφορεσ ι μθ ικανοποιθτικζσ τεχνικά, διατθρεί το δικαίωμα να ακυρϊςει το 
διαγωνιςμό. Σε περίπτωςθ ακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ οι ςυμμετζχοντεσ ς’ αυτόν δεν ζχουν 
δικαίωμα αποηθμίωςθσ για οποιοδιποτε λόγο. 
 
Επιπλζον θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ κα διενεργιςει ζλεγχο 
τιμϊν τθσ οικονομικισ προςφοράσ ωσ εξισ:  
 
Τιμι με κρατιςεισ ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
Ροςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ % (ςε περίπτωςθ που αναφζρεται εςφαλμζνοσ Φ.Ρ.Α. αυτόσ κα 
διορκϊνεται από τθν Επιτροπι). 
Η τιμι με κρατιςεισ ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ χωρίσ Φ.Ρ.Α. κα λθφκεί υπόψθ για τθν 
ςφγκριςθ των προςφορϊν. 
Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Ρροςφορζσ που δίνουν τιμζσ ςε ςυνάλλαγμα  ι ριτρα ςυναλλάγματοσ απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ. 
 
Α.8.7 ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ 
Η ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Μζροσ 
Α’ άρκρο 17.4. «Ολοκλιρωςθ Αξιολόγθςθσ». 
 

Ακινα, 27 Ιουλίου 2012 
Για το Ε.Λ.Ε.Α.Δ. 

κακ. ΚΩΝ/ΝΟΣ Ρ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΡΟΥΛΟΣ 
ΓΕΝΛΚΟΣ ΔΛΕΥΚΥΝΤΘΣ 



ΡΑΑΤΗΜΑ  Ι: ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ 1 
ΡΟΣ ΤΗΝ 
................ 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΡΟΣΟ ΕΥΩ…….. 

1. Με τθν επιςτολι αυτι ςασ γνωςτοποιοφμε ότι εγγυόμαςτε ρθτά, ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ υπζρ τθσ 
........................ για ποςό ευρϊ.  .......  Στο ωσ άνω ποςό περιορίηεται θ ευκφνθ μασ, για τθ 
ςυμμετοχι τθσ ................ ςτον διαγωνιςμό τθσ........ (θμερομθνία διενζργειασ) για τθν 
υλοποίθςθ του ζργου.............. και για κάκε αναβολι αυτοφ.  Η παροφςα ιςχφει μζχρι και 
τθν .................. 

2. Ραραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςταςθ του ευεργετιματοσ  τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ από το δικαίωμα  προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων 
του πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ προςωποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε άλλθσ 
ζνςταςθσ των άρκρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αςτικοφ Κϊδικα, όπωσ και 
από τα δικαιϊματα μασ που τυχόν απορρζουν από τα άρκρα αυτά. 

3. Σε περίπτωςθ που αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ  κρίςθ ςασ τθν οποία 
κα μασ γνωςτοποιιςετε ότι θ ............ δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςι τθσ που 
περιγράφεται ςτο ανωτζρω ςθμείο 1, ςασ δθλϊνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με τθν 
παροφςα επιςτολι τθ ρθτι υποχρζωςθ να ςασ καταβάλουμε,  χωρίσ  οποιαδιποτε 
αντίρρθςθ, ολόκλθρο ι μζροσ  του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και 
εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν θμερομθνία που μασ το ηθτιςετε.  

4. Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ ι ενζργεια 
ςυγκατάκεςθσ τθσ .............. οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι 
επιφφλαξθ ι προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθν μθ 
κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, ι τθν κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 

5. Σασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι  θ υπόψθ εγγφθςθ μασ κα παραμείνει ςε πλιρθ ιςχφ μζχρι 
τισ .... επιςτραφεί ς’ εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ διλωςθ ςασ 
ότι μασ απαλλάςςετε από τθν υπόψθ εγγφθςθ. Μζχρι τότε, κα παραμείνουμε υπεφκυνοι 
για τθν άμεςθ καταβολι ς’ εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ.  Αποδεχόμαςτε μα 
παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφθ διλωςι ςασ, με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ.  

6. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηασ μασ που ζχουν 
χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν           
υπερβαίνουν το όριο που ζχει κακορίςει ο Νόμοσ για τθν Τράπεηά μασ. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ 2 

 
ΡΟΣ 
.......... 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΡΟΣΟ ΕΥΩ………. 
 
1. Με τθν επιςτολι αυτι ςασ γνωςτοποιοφμε ότι εγγυόμαςτε ρθτά, ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ υπζρ τθσ 
........................ για ποςό ευρϊ. ......... Στο ωσ άνω ποςό περιορίηεται θ ευκφνθ μασ, για 
τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ  ................... και τθσ ................. 

2. Ραραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςταςθ του ευεργετιματοσ  τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ από το δικαίωμα  προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων 
του πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ προςωποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε άλλθσ 
ζνςταςθσ των άρκρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αςτικοφ Κϊδικα, πωσ και 
από τα δικαιϊματα μασ που τυχόν απορρζουν από τα άρκρα αυτά. 

3. Σε περίπτωςθ που αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ  κρίςθ ςασ τθν 
οποία κα μασ γνωςτοποιιςετε, ότι θ ................ δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςι τθσ που 
περιγράφεται ςτο ανωτζρω ςθμείο 1, ςασ δθλϊνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με τθν 
παροφςα επιςτολι, τθν ρθτι υποχρζωςθ να ςασ καταβάλουμε,  χωρίσ  οποιαδιποτε 
αντίρρθςθ, ολόκλθρο ι μζροσ  του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και 
εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν θμερομθνία που μασ το ηθτιςετε. 

4. Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ ι 
ενζργεια ςυγκατάκεςθσ τθσ ................ οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν 
ζνςταςθ ι επιφφλαξθ ι προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθν 
μθ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, ι τθν κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 

5. Σασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι  θ υπόψθ εγγφθςθ μασ, κα παραμείνει ςε πλιρθ ιςχφ 
μζχρι .............. όταν επιςτραφεί ς’ εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ 
διλωςθ ςασ ότι μασ απαλλάςςετε από τθν υπόψθ εγγφθςθ. Μζχρι τότε, κα 
παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν άμεςθ καταβολι ς’ εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. 

6. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηασ μασ που 
ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν 
υπερβαίνουν το όριο που ζχει κακορίςει ο Νόμοσ για τθν Τράπεηά μασ. 



ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ -  ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΡΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 

 

 
ΥΡΕΥΚΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ 

(άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με 
βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΡΟΣ(1): ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Ο – Η Πνομα:  Επϊνυμο:  

Πνομα και Επϊνυμο 
Ρατζρα:  

 

Πνομα και Επϊνυμο 
Μθτζρασ: 

 

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):   

Τόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου 
Ταυτότθτασ: 

 Τθλ:  

Τόποσ 
Κατοικίασ: 

 Οδόσ
: 

 Αρικ:  ΤΚ:  

Αρ. Τθλεομοιοτφπου 
(Fax):  

Δ/νςθ Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3, που προβλζπονται από τθσ 
διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986,  ωσ διαχειριςτισ / νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ τθσ ……………..,δθλϊνω ότι: 
1.Ζλαβα  γνϊςθ όλων των όρων τθσ  υπ’ αρικμ. πρωτ. ……………………Διακιρυξθσ, που αφορά 
ςτο ζργο «ΡΑΟΧΗ  ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ» (θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ ……………….), τουσ οποίουσ και 
αποδζχομαι. 
2.Πλα τα ςτοιχεία που δθλϊνονται ςτθν υποβαλλόμενθ προςφορά είναι αλθκι και 
πραγματικά.  
3. Μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ μασ: 
 - δεν ζχω καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα 
ςτθν παρ. 1 του άρκρου 43 του Ρ.Δ. 60/2007, δθλ.:  
α)  ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρ. 2 παρ. 1 τθσ κοινισ 
δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρ. 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 
26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρ.3 παρ. 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου,  
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και  
δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρ. 1. τθσ 
οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ 10θσ/6/1991, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ 



του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 
δραςτθριότθτεσ, για κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν 
άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 
υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ 
δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ.  
Η προςφζρουςα εταιρεία …………………….: 
α)  δεν τελεί ςε  πτϊχευςθ οφτε  ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ,  
β)είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμερθ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τθσ που αφοροφν 
ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ 
υποχρεϊςεισ τθσ,  
γ) είναι εγγεγραμμζνθ ςτο …………………………. (οικείο Επιμελθτιριο ι άλλο ιςοδφναμο 
οργανιςμό ι επαγγελματικι ζνωςθ),  
δ) δεν τελεί  υπό κοινι εκκακάριςθ του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι 
εκκακάριςθ του ν. 1892/1990, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο 
για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα), 
ε) δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω 
νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα), 
ςτ) δεν ζχει  κθρυχκεί ζκπτωτθ  από ςφμβαςθ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του δθμόςιου  και 
των φορζων του δθμόςιου τομζα  και δεν ζχει τιμωρθκεί με αποκλειςμό από τουσ 
διαγωνιςμοφσ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του Ελλθνικοφ Δθμοςίου με απόφαςθ του 
αρμόδιου υπουργοφ ι (για τα αλλοδαπά πρόςωπα) από αντίςτοιχθ αρχι τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςισ τουσ.  
4.  Αναλαμβάνω τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των 
αντίςτοιχων δικαιολογθτικϊν κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ. 

Ημερομθνία:        2012 
 

Ο – Η Δθλ. 
 
 
 

(Υπογραφι) 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, 

που απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με 

ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν 
μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε 
άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με 
κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 

(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και 
υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.  

 
 
 
 
 
 
 



ΡΑΑΤΘΜΑ III- ΣΧΕΔΛΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΘ 
 

 
Στθν Ακινα ςιμερα  τθν    ……………………………     2012   μεταξφ: 
 
Α. Του Εκνικοφ Ινςτιτοφτου Εργαςίασ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), που εδρεφει ςτθν 

Ακινα, οδόσ Κωςτι Ραλαμά αρ. 6-8, Τ.Κ. 11141, με ΑΦΜ 997871707, ΔΟΥ Κ’ ΑΘΗΝΩΝ, 
νομίμωσ εκπροςωποφμενο από τον Ρρόεδρο του Διοικθτικοφ του Συμβοφλου και Γενικό 
Διευκυντι κακ. Κωνςταντίνο Αναγνωςτόπουλο του Ραναγιϊτθ, με Α.Δ.Τ. ……………………., 
εκδοκζντοσ από …………………., εφεξισ καλοφμενου το «Ε.Ι.Ε.Α.Δ» και 

 
Β. ………………………………………................ 
 

αφοφ ελιφκθςαν υπόψθ οι διατάξεισ: 
 

1. Του Ρ.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίθςθ των διατάξεων για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά 
Πργανα (ΦΕΚ Α/98/2005). 

2. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 
προγραμματικι περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), ωσ ιςχφει.  

3. Του Ρ.Δ. 60/2007 «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 
2004/18/ΕΚ» (ΦΕΚ  64/Α/16-03-07), ωσ ιςχφει.   

4. Του Ρ.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου» (ΦΕΚ 150/Α/2-7-2007), ωσ ιςχφει. 
5. Του Ν. 2286/95 ‹‹Ρερί Ρρομθκειϊν του Δθμόςιου Τομζα κ.λ.π.›  (ΦΕΚ Α’  19/1995), όπωσ 

ιςχφει. 
6. Τα άρκρα 82 και 83 του Ν. 2362/1995 «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ», όπωσ ιςχφουν. 
7. Του ΡΔ 166/2003 (ΦΕΚ Αϋ 138/2003), όπωσ ιςχφει. 
8. Του άρκρου 88 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ Αϋ 170/5.8.2011) «Αναμόρφωςθ του Σϊματοσ 

Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ, υκμίςεισ κεμάτων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και άλλεσ Διατάξεισ», 
περί ίδρυςθσ του Εκνικοφ Ινςτιτοφτου Εργαςίασ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 

9. Τθσ υπ’ αρικμόν  3996/Δ1.1225/5.3.2012 απόφαςθσ του Υπουργοφ Εργαςίασ και 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ περί διοριςμοφ του Γενικοφ Διευκυντι του Εκνικοφ Ινςτιτοφτου 
Εργαςίασ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (ΦΕΚ τ.ΥΟΟΔ 105/2012).  

10. Των υπ’ αρικμ.………………… αποφάςεων του Δ.Σ. του Εκνικοφ Ινςτιτοφτου Εργαςίασ και 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, με τισ οποίεσ αποφαςίςτθκε θ προκιρυξθ  του ζργου «ΡΑΟΧΗ  
ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ», 
εγκρίκθκε το κείμενο τθσ ςχετικισ Διακιρυξθσ, κατακυρϊκθκε ςτο ζργο ςτον ΑΝΑΔΟΧΟ, 
εγκρίκθκε το κείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και ςυγκροτικθκε θ Επιτροπι 
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του ανατικζμενου με τθν παροφςα ζργου. 

11. Τα προςκομιςκζντα νομιμοποιθτικά ζγγραφα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 
ςυμφωνικθκαν και ζγιναν αμοιβαίωσ αποδεκτά τα κατωτζρω: 
 
AΚΟ 1 - ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

1. Η παροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και δικτφου 
του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται: 



 Οκτάωρθ παρουςία τεχνικοφ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κακθμερινά, τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 
ϊρεσ, για τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ των βλαβϊν του δικτυακοφ και υπολογιςτικοφ 
εξοπλιςμοφ (κεντρικοί εξυπθρετθτζσ, ςτακμοί εργαςίασ, δικτυακόσ εξοπλιςμόσ) του 
Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 

 Κακθμερινι λιψθ αντιγράφων αςφαλείασ των κεντρικϊν ςυςτθμάτων του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 

 Εβδομαδιαίο ζλεγχο των κεντρικϊν ςυςτθμάτων, κακϊσ και των ςτακμϊν εργαςίασ 
για τθν προςταςία από ιοφσ και κακόβουλο λογιςμικό. 

 Ρρολθπτικό εβδομαδιαίο ζλεγχο τθσ λειτουργίασ του εςωτερικοφ δικτφου και όλων 
των κεντρικϊν ςυςτθμάτων του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.  (κεντρικοί εξυπθρετθτζσ, ςυςτιματα 
αρχείων, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, δρομολογθτζσ). 

 Τθλεφωνικι υποςτιριξθ από τουσ εξειδικευμζνουσ τεχνικοφσ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ από 
9.00 ζωσ 17.00, από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι. 

 Αποκατάςταςθ του προβλιματοσ μζςω απομακρυςμζνθσ πρόςβαςθσ. 

 Υποςτιριξθ τθσ ιςτοςελίδασ του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. και παροχι υποςτιριξθσ ςτα 
πλθροφοριακά ςυςτιματα αυτοφ. 

2. Η παροχι των υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ του όλου τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ που διακζτει 
το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ςτθν ζδρα του (Κεντρικι Υπθρεςία), με ςτόχο τθν  απρόςκοπτθ και 
εφρυκμθ λειτουργία τθσ μθχανογραφικισ εγκατάςταςισ του, τθν  άμεςθ 
αποκατάςταςθ τυχόν προβλθμάτων, βλαβϊν και δυςλειτουργιϊν και τθν τυχόν 
αλλαγι, βελτιςτοποίθςθ ι επζκταςθ ςτθ λειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ. Ζλεγχοσ 
τθσ καλισ λειτουργίασ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (software και hardware) και 
παρακολοφκθςθ τθσ ςωςτισ λειτουργίασ των Ρρογραμμάτων, γενικόσ μακροςκοπικόσ 
ζλεγχοσ τθσ καλισ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων Η/Υ και των περιφερειακϊν τουσ 
(εκτυπωτζσ, scanners, ςυςκευζσ λιψθσ backup κ.λπ.), ζλεγχοσ κατάςταςθσ ςκλθρϊν 
δίςκων και αποκατάςταςθ τυχόν προβλθμάτων τουσ.   

 Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ των εγκατεςτθμζνων προγραμμάτων και 
αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων, τεχνικι υποςτιριξθ για τθ λιψθ, καταγραφι και επίλυςθ 
των προβλθμάτων κακϊσ και επιτόπια (on – site) αντιμετϊπιςθ αυτϊν. 

 Αποκατάςταςθ δυςλειτουργιϊν / ελαττωμάτων (διορκωτικι ςυντιρθςθ) των 
προϊόντων λογιςμικοφ με τθν ανάπτυξθ, διάκεςθ και εγκατάςταςθ εκδόςεων / 
αναβακμίςεων (patches) λογιςμικοφ ςυςτιματοσ ι αντικατάςταςθ προβλθματικοφ 
εξοπλιςμοφ, καταβάλλοντασ κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν άρςθ τθσ 
δυςλειτουργίασ ι του ελαττϊματοσ. 

 Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ προγραμμάτων αντιμετϊπιςθσ ιϊν και προλθπτικόσ 
ζλεγχοσ για ιοφσ. 

 Εκκακάριςθ ςκλθρϊν δίςκων από προγράμματα ι αρχεία που ζχουν 
εγκαταςτακεί χωρίσ τθ κζλθςθ των χρθςτϊν ι των υπευκφνων (προγράμματα 
spyware). 

 Σε περίπτωςθ μθ επιςκευάςιμθσ βλάβθσ μθχανιματοσ λόγω παλαιότθτασ και 
ςυνεπεία του γεγονότοσ αυτοφ ελλείψεωσ ανταλλακτικϊν, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα προτείνει 
τθν απόςυρςθ του ςυγκεκριμζνου εξοπλιςμοφ και τθν αγορά νζου μοντζλου ςε 
προνομιακι τιμι. 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται κακ’ όλο το διάςτθμα αποπερατϊςεωσ του ζργου 
να παρζχει ανά πάςα ςτιγμι ςτο Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ που αφοροφν ςε 
τεχνικά ι λειτουργικά κζματα κακϊσ και οδθγίεσ χριςθσ προσ το προςωπικό του, χωρίσ 
καμία επιπλζον αμοιβι, ιδίωσ ςε περιπτϊςεισ αλλαγισ/ τροποποιιςεωσ του 
Ρρογράμματοσ. 



 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται, κακ’ όλο το διάςτθμα εκτζλεςθσ των 
μνθμονευόμενων ςτθν παροφςα ςφμβαςθ εργαςιϊν, να τθρεί αντίγραφα αςφαλείασ 
και ειδικότερα  αντίγραφα αρχείων (back up) ςε θμεριςια και μθνιαία βάςθ. 

  Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία κάποια βλάβθ του Συςτιματοσ ζχει ωσ ςυνζπεια 
τθν απϊλεια δεδομζνων, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν 
ανάκτθςθ των εν λόγω δεδομζνων και τθν επανεγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ από τα 
ανωτζρω αντίγραφα αςφαλείασ, τα οποία υποχρεοφται να τθρεί. 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να ενεργοποιεί το Σφςτθμα ςε περίπτωςθ 
αδρανοποίθςισ  του για οποιονδιποτε λόγο μθ ζχοντα ςχζςθ με τθν υλικοτεχνικι 
υποδομι του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να ενθμερϊνει το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. για τα νζα προϊόντα ςτθ 
ςχετικι αγορά, να εγκακιςτά δθμοςιευμζνεσ ενθμερϊςεισ για το λειτουργικό ςφςτθμα 
και τισ προεγκατεςτθμζνεσ εφαρμογζσ του εξοπλιςμοφ και να εγκακιςτά νζα 
δθμοςιευμζνα προγράμματα οδιγθςθσ. 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να προβαίνει ςε τροποποιιςεισ που προζρχονται 
από αλλαγζσ ι άλλεσ εφαρμογζσ, προϊόντα λογιςμικοφ ι εξοπλιςμοφ με τα οποία 
ςυνεργάηεται ι ςτα οποία βαςίηεται το ςφςτθμα. 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να προβαίνει ςε λειτουργικζσ τροποποιιςεισ που 
προζρχονται από αλλαγζσ του επιχειρθςιακοφ περιβάλλοντοσ ςτο οποίο 
δραςτθριοποιείται το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. και τισ οποίεσ καλφπτει ολικά ι μερικά το ςφςτθμα. 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να προβαίνει ςε εγκαταςτάςεισ νζων εκδόςεων των 
Ρροϊόντων Λογιςμικοφ. 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να προβαίνει ςε εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, 
μετεγκατάςταςθσ του ςυνόλου ι μζρουσ του ςυςτιματοσ μετά από βλάβθ ςε 
περίπτωςθ αλλαγισ Hardware.  

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να προβαίνει ςε γενικά κάκε αλλαγι, 
βελτιςτοποίθςθ  ι επζκταςθ ςτθ λειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ. 

3. Η υποχρζωςθ ενθμζρωςθσ του προςωπικοφ τθσ κεντρικισ υπθρεςίασ του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 
(ακόμα και μζςω παράδοςθσ εντφπων οδθγιϊν χριςθσ, αν αυτό είναι απαραίτθτο) 
ςχετικά με τισ λειτουργίεσ των προϊόντων λογιςμικοφ αυτοφ, κακϊσ και ςχετικά με 
οποιοδιποτε κζμα που αφορά ςτθ ςωςτι λειτουργία, χριςθ και ςυντιρθςθ του 
εξοπλιςμοφ και των προϊόντων λογιςμικοφ του. 

 
ΑΚΟ 2 - ΓΛΩΣΣΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Κάκε επικοινωνία μεταξφ του Αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ γίνεται ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα.  
Στθν Ελλθνικι γλϊςςα ςυντάςςονται επίςθσ και υποβάλλονται τα ζγγραφα Ραραδοτζα και όλο 
το υλικό τεκμθρίωςθσ (π.χ. οδθγίεσ, εκκζςεισ, ςυςτάςεισ) που τα ςυνοδεφει. 
 
ΑΚΟ 3 - ΛΕΑΧΛΣΘ ΣΥΜΒΑΤΛΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 
Η Σφμβαςθ περιλαμβάνει το ςφνολο των ςυμφωνθκζντων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν 
για τθν υλοποίθςθ του Ζργου και κατιςχφει κάκε άλλου εγγράφου. 
Συμπλθρωματικά εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του ζργου 
ςτον Ανάδοχο, το τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ και τθν Ρροςφορά του Αναδόχου. 
 



ΑΚΟ 4 -  ΕΓΓΑΦΘ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ 
Πποτε ςτθ Σφμβαςθ γίνεται λόγοσ για ειδοποίθςθ, κοινοποίθςθ, ςυμφωνία, ζγκριςθ, 
βεβαίωςθ, πιςτοποίθςθ ι απόφαςθ, και εφόςον δεν προβλζπεται άλλωσ, θ εν λόγω 
ειδοποίθςθ, κοινοποίθςθ, ςυμφωνία, ζγκριςθ, πιςτοποίθςθ, βεβαίωςθ ι απόφαςθ κα είναι 
γραπτι. 
Οι προςκλιςεισ, ειδοποιιςεισ και κοινοποιιςεισ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων κα είναι 
ζγγραφεσ και κα απευκφνονται ςτθ διεφκυνςθ του παραλιπτθ, που αναγράφεται ςτθν αρχι 
του παρόντοσ. Είτε κα αποςτζλλονται μζςω ςυςτθμζνου ταχυδρομείου, οπότε κα κεωροφνται 
ότι παρελιφκθςαν πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν αποςτολι τουσ, είτε κα αποςτζλλονται 
μζςω telefax ι e-mail, οπότε κα κεωροφνται ότι παρελιφκθςαν κατά τθν θμζρα αποςτολισ 
τουσ, είτε κα εγχειρίηονται ςτον αρμόδιο, με απόδειξθ παραλαβισ, οπότε κα κεωροφνται ότι 
παρελιφκθςαν τθν θμζρα υπογραφισ τθσ παραλαβισ τουσ.  
Για το Ε.Ι.Ε.Α.Δ., αρικμόσ τθλεομοιοτυπίασ ορίηεται o 2102285122 και  θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο  το  n.papakosta@eiead.gr 
Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ, αρικμόσ τθλεομοιοτυπίασ ορίηεται ο …………………. και θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο  το ………………………. 
Σε κάκε περίπτωςθ, ο αποςτολζασ λαμβάνει κάκε αναγκαίο μζτρο για να εξαςφαλίςει τθν 
παραλαβι του Εγγράφου και τθν απόδειξι τθσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
Η παροφςα ςφμβαςθ ιςχφει από …………………. 2012 ζωσ …………………… και αφορά ςτθν παροχι 
υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και δικτφου του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., 
ςφμφωνα με το άρκρο 1 τθσ παροφςασ.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 6 - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
1. Η Ομάδα Ζργου τθσ ΑΝΑΔΟΧΟΥ που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν υλοποίθςθ του ανωτζρω 
περιγραφόμενου ζργου κα αποτελείται …………………………… 
Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ θ ΑΝΑΔΟΧΟΣ  δφναται να προβεί ςτθν αντικατάςταςθ 
οποιουδιποτε μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου, με τθν προχπόκεςθ ότι κα το αντικαταςτιςει με 
κάποιο άλλο ιςοδφναμθσ εμπειρίασ και αφοφ προθγουμζνωσ λάβει ζγγραφθ ζγκριςθ από το 
Ε.Ι.Ε.Α.Δ.. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ζχει το δικαίωμα να ηθτά τθν αντικατάςταςθ οποιουδιποτε μζλουσ τθσ 
Ομάδασ  Ζργου, που κατά τθν κρίςθ του πρϊτου  δεν ζχει τθ δζουςα επάρκεια για να 
ανταποκρικεί ςτο ανωτζρω ζργο.  
2. Αρμοδιότθτεσ των ςτελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου:  
…………………………………………………………………………. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7 - ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΣΩΝ ΖΗΣΟΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

7.1. Ωσ περίοδοσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ ορίηεται το ανωτζρω χρονικό διάςτθμα και 
ςυγκεκριμζνα από 09.00 μζχρι 17.00 κακθμερινά εκτόσ Σαββάτων και Κυριακϊν και των αργιϊν 
που τθροφν το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ, εφόςον επιβάλλεται από τισ 
ςυνκικεσ λειτουργίασ του Ζργου και το ηθτιςει και το Ε.Ι.Ε.Α.Δ., ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δφναται κατ’ 
εξαίρεςθ να προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του και κατά τισ ϊρεσ  17.00 ζωσ  21.00. 

7.2.  Ο ANAΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να εναρμονίηει τθν παροχι των υπθρεςιϊν του με τισ 
υπθρεςιακζσ ανάγκεσ και τον εν γζνει προγραμματιςμό του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. Οι υπθρεςίεσ του κα 
παρζχονται κατά τισ ανωτζρω ϊρεσ λειτουργίασ του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., οφτωσ ϊςτε να είναι δυνατόσ ο 
ζλεγχοσ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν.  Ο χρόνοσ απόκριςισ του δεν μπορεί να ξεπερνά τισ 
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δφο (2) ϊρεσ από τθ ςχετικι – τθλεφωνικι ι ζγγραφθ ι με τθλεομοιοτυπία ι θλεκτρονικό 
μινυμα – κλιςθ του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 

7.3.Συμφωνείται ρθτά ότι ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. δφναται να ενθμερϊςει 
εγγράφωσ προ πζντε (5) θμερϊν τον ΑΝΑΔΟΧΟ  για  τθν παροχι από αυτόν  των υπθρεςιϊν 
του εκτόσ ι και πλζον του παραπάνω χρόνου, ο δε ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να ανταποκρικεί 
χωρίσ καμία επιπλζον χρζωςθ. 

 7.4.Οι υπθρεςίεσ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κα παρζχονται ςτθν ζδρα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.. 
 
ΑΡΘΡΟ  8 - ΑΜΟΙΒΗ 

8.1. Η ςυνολικι  αμοιβι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για τθν εκτζλεςθ του ζργου ανζρχεται ςε 
………………………………..  (………..) Ευρϊ πλζον Φ.Ρ.Α. 23%, ιτοι ςυνολικά ςε ………………………………. 
(…………..) Ευρϊ.  Στο παραπάνω τίμθμα ςυμπεριλαμβάνονται θ αποηθμίωςθ κάκε ςτελζχουσ 
που κα απαςχολθκεί ςτο ζργο, οι κοινωνικζσ ειςφορζσ, τυχόν φόροι (ειςοδιματοσ κλπ), τυχόν 
άλλεσ επιβαρφνςεισ, κρατιςεισ υπζρ τρίτων, όλεσ ανεξαιρζτωσ οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ και 
ζξοδα που απαιτοφνται για τθν προςικουςα εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναφερομζνων, των αμοιβϊν 
υπαλλιλων, προςωπικοφ, ςυνεργατϊν και κάκε είδουσ προςτθκζντων, βοθκϊν εκπλθρϊςεωσ 
ι άλλων τρίτων προςϊπων, τα οποία χρθςιμοποιεί ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ για τθν εκτζλεςθ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, των ςχετικϊν αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, εξόδων μετακίνθςθσ κ.λπ., τα 
οποία βαρφνουν εξ ολοκλιρου και αποκλειςτικά τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Ο τελευταίοσ δθλϊνει ότι δεν 
ζχει  καμία ςχετικι αξίωςθ από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ.. 

8.2. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ για καταβολι 
οποιουδιποτε είδουσ αποηθμιϊςεωσ (ενδεικτικά: για ατφχθμα προςωπικοφ, εξωτερικϊν 
ςυνεργατϊν κ.λπ.) που κα γεννθκεί τυχόν κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου που αναλαμβάνει με 
τθν παροφςα ςφμβαςθ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. Ο τελευταίοσ αναλαμβάνει επίςθσ και κάκε ευκφνθ 
ζναντι παντόσ τρίτου για οποιαδιποτε απαίτθςθ γεννθκεί κατά τθν εκτζλεςθ του 
ςυμφωνοφμενου με τθν παροφςα ζργου. Η μοναδικι υποχρζωςθ του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. είναι θ 
καταβολι τθσ ανωτζρω ςυμφωνθμζνθσ αμοιβισ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

8.3. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ αναγνωρίηουν το ανωτζρω τίμθμα ωσ εφλογο, δίκαιο και 
ανταποκρινόμενο ςτθν αξία τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

9.1. Η αμοιβι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ  κα  καταβάλλεται ςε ιςόποςεσ τριμθνιαίεσ δόςεισ, 
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο «Άρκρο 10 – Ραραλαβι του Ζργου». 

9.2. Για τθν καταβολι τθσ αμοιβισ του, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  υποχρεοφται να προςκομίηει όλα 
τα απαιτοφμενα από το νόμο και  τθν παροφςα ςφμβαςθ δικαιολογθτικά ζγγραφα, ωσ επίςθσ  
αςφαλιςτικι και φορολογικι ενθμερότθτα. 

9.3. Ρροχπόκεςθ τθσ καταβολισ τθσ αμοιβισ αποτελεί θ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων 
του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Ρραγματικά ελαττϊματα ι ζλλειψθ ςυνομολογθκειςϊν ιδιοτιτων του ζργου ι 
κακυςτζρθςθ οποιαςδιποτε από τισ ςυμφωνοφμενεσ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ παροχζσ του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ κακιςτοφν πλθμμελι τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων αυτισ.  
 
ΑΡΘΡΟ 10 - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

10.1. Ωσ τόποσ παραλαβισ του ςυμφωνθκζντοσ ζργου ορίηεται  θ Κεντρικι Υπθρεςία 
του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. (Κωςτι Ραλαμά 6-8, Ακινα). 

10.2. Η Ραραλαβι του ζργου κα γίνεται ςε ςτάδια, ανά τριμθνία,  από τθν Επιτροπι 
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ που κα ςυςτακεί με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., ωσ εξισ:  



Στο τζλοσ κάκε τριμθνίασ, και εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα 
υποβάλλει ςτο Ε.Ι.Ε.Α.Δ. Ζκκεςθ Απολογιςμοφ του ζργου που κα ζχει παράςχει κατά το χρονικό 
διάςτθμα αναφοράσ. Ειδικότερα, ςτθν Ζκκεςθ αυτι κα περιζχεται τουλάχιςτον περιγραφι των 
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν ςτο Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ςτθ διάρκεια τθσ τριμθνίασ, αναφοράσ, κακϊσ και 
του ανκρωποχρόνου  που ζχει διατεκεί από τθν ΑΝΑΔΟΧΟ για τθν παροχι των υπθρεςιϊν 
αυτϊν. 

10.3. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ.  κα ςυςτιςει 3μελι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του 
ζργου τθσ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.  Η Επιτροπι, ο Γενικόσ Διευκυντισ, και ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ αρμόδιασ 
διεφκυνςθσ του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ζχουν το δικαίωμα να προςκαλοφν τθν ΑΝΑΔΟΧΟ ςε ςυςκζψεισ, κατά 
τισ οποίεσ κα παρουςιάηει τθν πρόοδο του ζργου, κα ςυηθτοφνται προβλιματα ι γενικϊσ 
κζματα που ανακφπτουν κατά τθ διάρκεια του ζργου και κα δίδονται οδθγίεσ, κατευκφνςεισ 
και διευκρινίςεισ εκατζρωκεν. 

10.4. Διαδικαςία Ραραλαβισ: 
Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ., δια τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, κοινοποιεί ςτον ΑΝΑΔΟΧΟ εγγράφωσ τισ 

παρατθριςεισ του επί του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ Απολογιςμοφ, ανά τριμθνία, 
ςυμπεριλαμβανομζνων παρατθριςεων επί όλων εν γζνει των υποχρεϊςεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
κατά τθν εξεταηόμενθ περίοδο.  Οι παρατθριςεισ αυτζσ κοινοποιοφνται με ζγγραφο ι 
τθλεομοιοτυπία ι θλεκτρονικό μινυμα ςτον ΑΝΑΔΟΧΟ εντόσ διαςτιματοσ 7 (επτά) θμερϊν 
από τθν υποβολι τθσ Ζκκεςθσ Απολογιςμοφ. Εάν παρζλκει το εν λόγω χρονικό διάςτθμα χωρίσ 
το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. να κοινοποιιςει ςτον ΑΝΑΔΟΧΟ παρατθριςεισ, θ Ζκκεςθ κεωρείται 
παραλθφκείςα και οι αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατά τον εξεταηόμενο μινα 
κεωρείται ότι ανταποκρίνονται ςτα ςυμφωνθκζντα με τθν παροφςα ςφμβαςθ. Στθν περίπτωςθ 
αυτι και εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν παρζλευςθ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, ο 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ  δικαιοφται να ειςπράξει τθν αμοιβι του που αντιςτοιχεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ 
περίοδο.  Οι παρατθριςεισ του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. επί του Ραραδοτζου είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναφερόμενα, καταγραφι ελλείψεων ςτο 
περιεχόμενο τθσ Ζκκεςθσ και ειδικότερεσ κατευκφνςεισ για τθ ςυνζχιςθ του ζργου του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Στθν περίπτωςθ που το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ςυντάξει Ραρατθριςεισ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
υποχρεοφται να επανυποβάλλει τθν Ζκκεςθ Απολογιςμοφ, με ςυμπλθρωμζνεσ τισ 
διαπιςτωκείςεσ ελλείψεισ, εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ πζντε (5) θμερϊν από τθν θμερομθνία 
παραλαβισ από τον ΑΝΑΔΟΧΟ των ςχετικϊν παρατθριςεων του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.  Εάν το 
επανυποβαλλόμενο Ραραδοτζο δεν κεωρθκεί και πάλι κατά τθν κρίςθ του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 
ικανοποιθτικό, με ζγγραφό του που κοινοποιείται ςτον ΑΝΑΔΟΧΟ εντόσ διαςτιματοσ 5 (πζντε) 
θμερϊν, το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. δικαιοφται να κθρφξει τον ΑΝΑΔΟΧΟ  ζκπτωτο. Εάν παρζλκει άπρακτθ θ 
προθγοφμενθ προκεςμία των 5 (πζντε) εργαςίμων θμερϊν, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δικαιοφται να 
ειςπράξει τθν πλθρωμι τθσ αμοιβισ του που αντιςτοιχεί ςτθν χρονικι περίοδο κατά τθν οποία 
εκτζλεςε τισ υποχρεϊςεισ του. Επίςθσ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται κατά τθν επόμενθ τριμθνιαία 
να προβεί ςτθ βελτίωςθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν του ςτα ςθμεία που του 
επιςθμάνκθκαν. Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο το Ε.Ι.Ε.Α.Δ.  διαπιςτϊςει και πάλι ςθμεία μθ 
ικανοποιθτικισ παροχισ υπθρεςιϊν του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ζχει το δικαίωμα να προβεί ςτθν λφςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

10.5. Η παρακολοφκθςθ του ζργου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ από τθν ωσ άνω Επιτροπι  δεν 
απαλλάςςει αυτόν από τθν ευκφνθ για ςφάλματα, ανακρίβειεσ ι παραλείψεισ που κα 
διαπιςτωκοφν κατά τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου και τα οποία ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται 
να αναμορφϊςει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο παρόν άρκρο, ζςτω κι αν αυτά δεν 
διαπιςτϊκθκαν κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου.  



10.6. Η Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ μπορεί να διενεργεί απροειδοποίθτουσ 
ελζγχουσ κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, για τον ζλεγχο τθσ ορκισ και πιςτισ εφαρμογισ 
τθσ. 

10.7. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. διατθρεί μονομερϊσ το δικαίωμα μετάκεςθσ του χρονοδιαγράμματοσ του 
Ζργου, εφόςον  ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που 
κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ υλοποίθςι του.  
 
ΑΡΘΡΟ 11 -  ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 
 11.1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ προςκόμιςε τθν υπ’ αρικμ. ............................... εγγφθςθ καλισ 
εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, εκδοκείςα από τθν ........................................................., 
ανερχομζνθ ςε ποςοςτό 10% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α., ιτοι ςτο ποςό των 
………………… (…………. ) ευρϊ, χρονικισ ιςχφοσ μεγαλφτερθσ κατά δφο (2) μινεσ από αυτιν τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μονομεροφσ παράταςθσ τθσ παροφςασ, θ εγγφθςθ είτε 
παρατείνεται, είτε εκδίδεται και υποβάλλεται ςτο Ε.Ι.Ε.Α.Δ. νζα. Σε κάκε περίπτωςθ, θ εγγφθςθ 
κα πρζπει να καλφπτει τθ διάρκεια τθσ παράταςθσ, αλλά και δφο μινεσ μετά τθ λιξθ αυτισ.  

11.2. Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κα καλφπτει και κάκε τυχόν επιβλθκθςόμενο 
πρόςτιμο, προςαφξθςθ, κλπ, τα οποία τυχόν κα επιβλθκοφν ςε βάροσ του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. από 
οποιαδιποτε Αρχι (φορολογικι, αςφαλιςτικό οργανιςμό, Διαχειριςτικι Αρχι κλπ), εφόςον θ 
επιβολι τουσ ςυνδζεται αιτιωδϊσ με το ζργο. 

11.3. Σε περίπτωςθ που το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. κρίνει ανεπαρκι τθν εγγφθςθ για  τθν κάλυψθ των 
ευκυνϊν του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, αυτόσ υποχρεοφται να προςκομίςει επιπρόςκετθ εγγυθτικι 
επιςτολι.        

11.4. Εάν, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, το πιςτωτικό ίδρυμα ι άλλο 
νομικό πρόςωπο που εξζδωςε εγγφθςθ περιζλκει ςε αδυναμία να ανταποκρικεί ςτισ 
υποχρεϊςεισ του, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να παράςχει νζα εγγφθςθ με τουσ ίδιουσ όρουσ, εντόσ 
δζκα (10) Ημερϊν από τθν προθγοφμενθ ςχετικι όχλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Εάν ο 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν παράςχει νζα εγγφθςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθ 
Σφμβαςθ. 

11.5. Εγγυιςεισ που εκδίδονται ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ε.Ε. εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα 
ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

  
ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΤΘΤΝΗ 

12.1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ευκφνεται για κάκε ηθμία ι βλάβθ που τυχόν κα προκλθκεί ςτο 
προςωπικό του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ι ςε τρίτουσ, λόγω πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ των ςυμβατικϊν του 
υποχρεϊςεων.  

12.2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να λαμβάνει κάκε πρόςφορο μζτρο αςφάλειασ και 
προςταςίασ για τθν αποτροπι ηθμιϊν ι φκορϊν και είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι βλάβθ 
προςϊπων, πραγμάτων ι εγκαταςτάςεων του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., του προςωπικοφ του ι τρίτων, και για 
τθν αποκατάςταςθ κάκε τζτοιασ βλάβθσ ι ηθμίασ που είναι δυνατόν να προξενθκεί κατά ι επ’ 
ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ του παροφςασ ςφμβαςθσ,  εφ’ όςον οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ 
του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ι των προςτθκζντων ςτθν υπθρεςία αυτοφ. 
      12.3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ απαλλάςςεται από τθν ευκφνθ για τυχόν ηθμία που κα προξενθκεί ςτο 
Ε.Ι.Ε.Α.Δ. κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ βάςει των οδθγιϊν που δίνονται από τα 
αρμόδια όργανα αυτοφ,  μόνο ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία αυτόσ (δθλ. ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ), 
εγγράφωσ και πριν τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ,  διατυπϊςει τισ ςχετικζσ αντιρριςεισ του. 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 13 - ΕΚΧΩΡΗΗ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΕΟΤΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν δφναται να εκχωριςει ι με οποιοδιποτε τρόπο  μεταβιβάςει μζροσ ι 

το ςφνολο των δικαιωμάτων του που απορρζουν από τθν παροφςα ςφμβαςθ, χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ζγγραφθ άδεια του Ε.Ι.Ε.Α.Δ..  

 
ΑΡΘΡΟ 14 - ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

14.1. Το προςωπικό που κα χρθςιμοποιεί ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατά τθν διάρκεια τθσ 
εκτζλεςθσ του ζργου δεν κα τελεί ςε ςχζςθ ι οποιαδιποτε εξάρτθςθ υπθρεςιακι από το 
Ε.Ι.Ε.Α.Δ., παρά μόνο από τον ίδιο, που κα τυγχάνει ο μοναδικόσ εργοδότθσ του ωσ άνω 
προςωπικοφ και κα υπζχει αποκλειςτικά απζναντι ς’ αυτό όλεσ τισ από τθ ςφμβαςθ εργαςίασ 
και οποιαςδιποτε φφςθσ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ, αςτικζσ και ποινικζσ. 

14.2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνο ςτο ΙΚΑ και ςε κάκε άλλον κατά 
το νόμο αρμόδιο Αςφαλιςτικό Οργανιςμό το υπαλλθλικό του προςωπικό, που χρθςιμοποιείται 
απ’ αυτόν για τθν εκτζλεςθ του παρόντοσ ζργου.  Πλεσ οι υποχρεϊςεισ και οικονομικζσ 
επιβαρφνςεισ που προκφπτουν από αυτιν τθν αςφάλιςθ, κακϊσ και κάκε ειςφορά υπζρ 
Οργανιςμϊν και ταμείων κφριασ ι επικουρικισ αςφάλιςθσ, ωσ επίςθσ κρατιςεισ υπζρ τρίτων 
και λοιπζσ εν γζνει επιβαρφνςεισ, φόροι, κ.λ.π., βαρφνουν αποκλειςτικά τον ΑΝΑΔΟΧΟ ωσ 
εργοδότθ του κάκε φφςθσ προςωπικοφ που χρθςιμοποιείται από αυτόν.    

14.3. Κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να τθρεί τουσ 
κείμενουσ νόμουσ, διατάξεισ κ.λ.π. και γενικά αυτοφσ που αφοροφν ςτθν υγεία και αςφάλεια 
του προςωπικοφ που χρθςιμοποιείται απ’ αυτόν, ευκυνόμενοσ για κάκε παράβαςι του.  
   14.4. Για οποιοδιποτε ατφχθμα ςε εργαηόμενο του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, 
κακϊσ ςτο κάκε φφςθσ προςωπικό που κα χρθςιμοποιείται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, που τυχόν  κα 
ςυμβεί κατά τθν εκτζλεςθ του ςυμφωνθκζντοσ ζργου από υπαιτιότθτα αυτοφ ι του 
προςωπικοφ του, αποκλειςτικά υπεφκυνοσ είναι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και αςτικά και ποινικά. 
 
ΑΡΘΡΟ 15 -  ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ αναλαμβάνουν να τθροφν τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν εκ 
του Ν. 2472/1997 περί προςταςίασ του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και τισ ςχετικζσ αποφάςεισ και οδθγίεσ τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων 
Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα. 
 
ΑΡΘΡΟ 16 - ΠΑΡΑΒΑΗ ΟΡΩΝ 

Η παράβαςθ οποιουδιποτε όρου του παρόντοσ, οι οποίοι άπαντεσ ςυνομολογοφνται 
ωσ ουςιϊδεισ, παρζχει το απόλυτο δικαίωμα ςτο Ε.Ι.Ε.Α.Δ.  να καταγγείλει τθν παροφςα 
ςφμβαςθ, μθ αποκλειόμενθσ τθσ αξιϊςεωσ περαιτζρω αποηθμιϊςεωσ.  
 
ΑΡΘΡΟ 17 - ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ 
υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ 
βίασ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε 
γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και 
επικαλεςκεί προσ το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ 
προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα 
αποδεικτικά ςτοιχεία. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ πζντε  (5) θμερϊν από τθ 
λιψθ του ςχετικοφ αιτιματοσ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, διαφορετικά, με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ 
προκεςμίασ, τεκμαίρεται θ αποδοχι του αιτιματοσ. 
 



ΑΡΘΡΟ 18 -  ΛΤΗ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ - ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ – 
ΠΑΡΑΙΣΗΗ/ΑΠΟΔΤΝΑΜΩΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ 

18.1. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ.  διατθρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ και να κθρφξει 
ζκπτωτο τον ΑΝΑΔΟΧΟ χωρίσ να καταβάλλει οποιαδιποτε αποηθμίωςθ, ςε οποιαδιποτε από 
τισ περιπτϊςεισ που τυχόν προβλζπονται ςτα επιμζρουσ ςθμεία τθσ παροφςασ, κακϊσ και ςτισ 
ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α)  Αν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν υλοποιεί το Ζργο με τον τρόπο που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ, παρά τισ 
προσ τοφτο επανειλθμμζνεσ οχλιςεισ του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 
β) Αν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εκχωρεί τθ Σφμβαςθ ι ανακζτει εργαςίεσ υπεργολαβικά χωρίσ τθν άδεια 
του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.  
γ) Αν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι  διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι γίνουν 
πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε ςθμαντικό μζροσ των 
περιουςιακϊν του ςτοιχείων. 
δ) Αν εκδοκεί  τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ 
του επαγγζλματόσ του. 

18.2. Τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται από τθν περιζλευςθ ςτον 
ΑΝΑΔΟΧΟ, τθσ εκ μζρουσ του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., καταγγελίασ. Κατ’ εξαίρεςθ, το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ζχει τθ  
διακριτικι ευχζρεια να τάξει εφλογθ, κατά τθν κρίςθ του, προκεςμία κεραπείασ τθσ 
παραβάςεωσ, οπότε τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται αυτόματα με τθν πάροδο 
τθσ ταχκείςασ προκεςμίασ, εκτόσ εάν το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. γνωςτοποιιςει (με ζναν από τουσ 
προαναφερόμενουσ τρόπουσ επικοινωνίασ)  ςτον ΑΝΑΔΟΧΟ ότι κεωρεί τθν παράβαςθ 
κεραπευκείςα. 

18.3. Στον ΑΝΑΔΟΧΟ που κθρφςςεται ζκπτωτοσ επιβάλλονται ακροιςτικά ι διαηευκτικά 
οι ακόλουκεσ κυρϊςεισ: 

- Κατάπτωςθ, ολικι ι μερικι, τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

- Καταλογιςμόσ ςε βάροσ του κάκε άμεςθσ ι ζμμεςθσ ηθμίασ που τυχόν κα υποςτεί το 
Ε.Ι.Ε.Α.Δ., 

- Ρροςωρινόσ ι οριςτικόσ αποκλειςμόσ του από τισ προμικειεσ υπθρεςιϊν παροχισ τεχνικισ 
υποςτιριξθσ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και δικτφου ςτισ οποίεσ τυχόν κα προβεί ςτο μζλλον 
το Ε.Ι.Ε.Α.Δ.. 

18.4. Με τθ λφςθ τθσ Σφμβαςθσ μετά από καταγγελία του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
υποχρεοφται να απζχει από τθ διενζργεια οποιαςδιποτε εργαςίασ, ζργου, παροχισ υπθρεςιϊν 
ι εκτζλεςθ υποχρεϊςεϊν του που πθγάηουν από τθ Σφμβαςθ, πλθν εκείνων που  επιβάλλονται 
για τθν διαςφάλιςθ  προϊόντων, εργαςιϊν και εγκαταςτάςεων. Επίςθσ, το ςυντομότερο δυνατό 
μετά τθν καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ, το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. βεβαιϊνει τθν αξία του παραςχεκζντοσ μζρουσ 
του Ζργου κακϊσ και κάκε οφειλι του ζναντι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατά τθν θμερομθνία 
καταγγελίασ και αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με  τθν 
Σφμβαςθ προσ τον ΑΝΑΔΟΧΟ μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων. 

18.5. Η μθ άςκθςθ  εκ μζρουσ του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.  οποιουδιποτε δικαιϊματόσ του δεν 
ιςοδυναμεί με παραίτθςι του από δικαιϊματα ι εξουςίεσ  του που απορρζουν από τθν 
παροφςα ςφμβαςθ ι τθ ςχετικι νομοκεςία. Η ζςτω και επί μακρόν ανοχι παραβάςεων από 
πλευράσ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ςε καμία περίπτωςθ δε δθλϊνει ι τεκμθριϊνει παραίτθςθ του 
Ε.Ι.Ε.Α.Δ. από τα δικαιϊματά του ι αποδυνάμωςθ αυτϊν. 
 
ΑΡΘΡΟ 19 - ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 

Σε κάκε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ εκτζλεςθσ του ζργου, για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ, 
καταπίπτει αυτοδικαίωσ ςε βάροσ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ  και υπζρ του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., ανεξάρτθτα από τθν 
απόδειξθ ηθμίασ του τελευταίου, ποινικι ριτρα ίςθ προσ το θμεριςιο κόςτοσ του ζργου και με 



ανϊτατο ςυνολικό ποςό ποινικισ ριτρασ το 10 % του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ). Το ποςό τθσ ποινικισ ριτρασ δφναται να παρακρατείται 
από τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ ι από οποιαδιποτε άλλθ οφειλι 
του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. προσ τον ΑΝΑΔΟΧΟ. 
 
ΑΡΘΡΟ 20 - ΠΡΟΣΤΠΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να εκτελζςει το ζργο που προβλζπεται από τθν παροφςα 
ςφμβαςθ κατά τον πλζον άρτιο από άποψθ επιςτιμθσ, τζχνθσ και πρακτικισ εμπειρίασ τρόπο, 
με τα υψθλότερα διεκνϊσ αναγνωριςμζνα επαγγελματικά πρότυπα και πάντωσ κατά τρόπο 
ϊςτε να ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.  
 
ΑΡΘΡΟ 21 - ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 

21.1. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθν λιξθ αυτισ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε 
οποιονδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του 
κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του. Ειδικότερα, όλα 
τα πλθροφοριακά ςτοιχεία (γραπτά και προφορικά) που κα περιζλκουν ςτθν αντίλθψθ του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου αυτοφ κεωροφνται εμπιςτευτικά και δεν 
επιτρζπεται να γνωςτοποιθκοφν. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να κρατά μυςτικι κάκε πλθροφορία 
που περιζρχεται ςτθν αντίλθψι του κατά τθν εκτζλεςθ του παρόντοσ Ζργου και δεν 
αποκαλφπτει τζτοιεσ πλθροφορίεσ ςε τρίτα πρόςωπα.  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να χειρίηεται 
ωσ απόρρθτεσ όλεσ τισ ανωτζρω πλθροφορίεσ και ςτοιχεία και να μθν τισ κοινοποιεί ςε 
οποιονδιποτε τρίτο χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 

21.2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δφναται να αποκαλφπτει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςε όςουσ 
υπαλλιλουσ του αςχολοφνται άμεςα με τθν εκτζλεςθ του παρόντοσ Ζργου και διαςφαλίηει ότι 
οι υπάλλθλοι αυτοί είναι ςε πλιρθ γνϊςθ και ςυμφωνοφν με τισ υποχρεϊςεισ 
εμπιςτευτικότθτασ και εχεμφκειασ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να λάβει όλα τα αναγκαία μζτρα 
προκειμζνου να εξαςφαλίςει ότι όλοι οι υπάλλθλοί του ςυμμορφϊνονται προσ τισ υποχρεϊςεισ 
που απορρζουν από το παρόν άρκρο, κακϊσ και να εξαςφαλίςει τθν διαφφλαξθ και αςφάλεια 
των ανωτζρω πλθροφοριϊν και ςτοιχείων και τθν παρεμπόδιςθ πρόςβαςθσ μθ 
εξουςιοδοτθμζνων τρίτων ςε αυτά. Οι ανωτζρω υποχρεϊςεισ ιςχφουν και ςε περίπτωςθ 
παροχισ υπθρεςιϊν από οποιαδιποτε άλλα τρίτα πρόςωπα που τυχόν χρθςιμοποιθκοφν από 
τον ΑΝΑΔΟΧΟ  για τθν παροχι των υπθρεςιϊν που ςυμφωνοφνται δυνάμει τθσ παροφςασ.   

21.3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να τθρεί ωσ άκρωσ εμπιςτευτικά τα οποιαδιποτε 
δεδομζνα ζλαβε από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ςε οποιοδιποτε μζςο με ςκοπό τον ζλεγχο και δοκιμι τθσ 
ορκισ λειτουργίασ των προγραμμάτων κακϊσ και να μθν χρθςιμοποιεί τα δεδομζνα αυτά ςε 
οποιεςδιποτε επιδείξεισ προγραμμάτων του ςε πελάτεσ του πλθν του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. Μετά το πζρασ 
τθσ ανάπτυξθσ και του ελζγχου του προγράμματοσ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να καταςτρζψει 
τα δεδομζνα που παρζλαβε από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 

21.4. Η μθ τιρθςθ τθσ ανωτζρω υποχρζωςθσ εχεμφκειασ από πλευράσ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
παρζχει ςτο Ε.Ι.Ε.Α.Δ. το δικαίωμα να ηθτιςει αποηθμίωςθ, τθσ εν λόγω υποχρεϊςεωσ 
ιςχυοφςθσ και από μζρουσ των υπαλλιλων και των εν γζνει ςυνεργατϊν του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.  

21.5. Οι ρυκμίςεισ του παρόντοσ άρκρου δεςμεφουν τον ΑΝΑΔΟΧΟ και μετά τθν κακ’ 
οιονδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ για διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν.  
 
ΑΡΘΡΟ 22 - ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

22.1. Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να τθρεί 
απαρζγκλιτα τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, δθλαδι να καταβάλλει τισ νόμιμεσ 



αποδοχζσ, οι οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ των προβλεπόμενων 
από τθν ιςχφουςα ςυλλογικι ςφμβαςθ, να τθρεί το νόμιμο ωράριο, να καλφπτει τισ 
αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, να τθρεί τουσ όρουσ υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων κλπ, 
ευκυνόμενοσ για κάκε παράβαςι τουσ.  

22.2.  Οι τυχόν εργαςίεσ που πραγματοποιοφνται από τρίτο φςτερα από εντολι του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ουδόλωσ απαλλάςςουν αυτόν από τισ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ του, ο οποίοσ 
τυγχάνει και ςτθν περίπτωςθ αυτι μοναδικόσ υπόχρεοσ και υπεφκυνοσ απζναντι ςτο Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 
και τουσ τρίτουσ. 

22.3. Σε περίπτωςθ που εγερκεί κατά του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αγωγι από οποιονδιποτε τρίτο που 
αξιϊνει αποηθμίωςθ για αιτία που ζχει άμεςθ ι ζμμεςθ ςχζςθ με το ζργο που ζχει εκτελεςκεί 
από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ι το προςωπικό του, ο τελευταίοσ υποχρεοφται, όταν προςεπικλθκεί από το 
Ε.Ι.Ε.Α.Δ., να παρζμβει ςτθ δίκθ με ςκοπό τθν ανάλθψθ του δικαςτικοφ αγϊνα προκειμζνου να 
υποςτθρίξει το Ε.Ι.Ε.Α.Δ.. Σε κάκε περίπτωςθ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  υποχρεοφται να καταβάλλει ςτο 
Ε.Ι.Ε.Α.Δ. όλο το ποςό που αυτό κα υποχρεωκεί να καταβάλει ςτον ενάγοντα, ωσ και τυχόν 
άλλα ζξοδά του εξ αυτισ τθσ αιτίασ. Επίςθσ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται, ςε περίπτωςθ ζκδοςθσ 
προςωρινϊσ εκτελεςτισ απόφαςθσ, να καταβάλει αμζςωσ ςτο Ε.Ι.Ε.Α.Δ. το ποςό που κα 
επιδικαςκεί. Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καλφπτει και τισ παραπάνω ευκφνεσ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, 
ςυνεχιηομζνθσ δε τθσ τυχόν ςυναφοφσ δίκθσ και μετά τθ λιξθ τθσ εργολαβικισ ςφμβαςθσ, θ 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ παρακρατείται μζχρι αμετάκλθτθσ περάτωςθσ του δικαςτικοφ αγϊνα 
και ολοςχεροφσ εξόφλθςθσ. Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κα καλφπτει κατά τα ανωτζρω και 
κάκε τυχόν επιβλθκθςόμενο πρόςτιμο, προςαφξθςθ, κλπ, τα οποία τυχόν κα επιβλθκοφν ςε 
βάροσ του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. από οποιαδιποτε Αρχι (φορολογικι, αςφαλιςτικό οργανιςμό, 
Διαχειριςτικι Αρχι κλπ), εφόςον θ επιβολι τουσ ςυνδζεται αιτιωδϊσ με το ζργο. Σε περίπτωςθ 
που το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. κρίνει ανεπαρκι τθν εγγφθςθ για κάλυψθ των ευκυνϊν του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, αυτόσ 
υποχρεοφται να προςκομίςει επιπρόςκετθ εγγυθτικι επιςτολι.                
 
ΑΡΘΡΟ 23- ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ 

Το κείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο τοφτο 
ςτθρίηεται, όπωσ πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, προςφορά και απόφαςθ ανάκεςθσ, 
εκτόσ καταδιλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. 

Η ςιωπθρι τροποποίθςθ κάποιου όρου τθσ παροφςασ απαγορεφεται, κάκε δε τζτοια 
πρζπει να είναι ρθτι και να μπορεί να αποδειχκεί εγγράφωσ, αποκλειομζνου κάκε άλλου 
αποδεικτικοφ μζςου, οφτε του όρκου εξαιρουμζνου. 
 
ΑΡΘΡΟ 24 - ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΣΗΙΑ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε διαφορά  που 
τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ, κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. Επί 
διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα επιλφεται από τα ελλθνικά Δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα 
Δικαςτιρια των Ακθνϊν, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό. 
 
ΑΚΟ 25 - ΥΡΕΓΟΛΑΒΛΑ 
Ο Ανάδοχοσ, για τθν υλοποίθςθ του Ζργου, κα χρθςιμοποιιςει τουσ υπεργολάβουσ που ζχει 
προςδιορίςει ςτθν προςφορά του, για το κατά περίπτωςθ αναφερόμενο ςτθν προςφορά του 
τμιμα του Ζργου. 
Οι υπεργολάβοι δεν αποκτοφν οποιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται για τισ πράξεισ, παραλείψεισ και αμζλειεσ των υπεργολάβων και των 
εκπροςϊπων ι των υπαλλιλων τουσ, όπωσ ακριβϊσ και για τισ πράξεισ, παραλείψεισ ι 
αμζλειεσ του ιδίου, των εκπροςϊπων ι των υπαλλιλων του. 



Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να αντικαταςτιςει υπεργολάβο ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του με αυτόν ι να χρθςιμοποιιςει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όςον ο νζοσ 
υπεργολάβοσ ανταποκρίνεται ςτα αντίςτοιχα κριτιρια επιλογισ που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ 
τθσ Σφμβαςθσ. 
Ρροκειμζνου να ςυνάψει νζα υπεργολαβία, ο Ανάδοχοσ απαιτείται να ζχει τθ γραπτι άδεια τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. Τα τμιματα τα οποία καλφπτει θ υπεργολαβία, κακϊσ και θ ταυτότθτα 
του υπεργολάβου κοινοποιοφνται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, μαηί με ζγγραφθ τεκμθρίωςθ του 
Αναδόχου από τθν οποία πρζπει να προκφπτει ότι ο υπεργολάβοσ ανταποκρίνεται ςτα 
αντίςτοιχα κριτιρια επιλογισ που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ. 
Η Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει από τον Ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ υπεργολάβου 
ι φυςικοφ προςϊπου εμπλεκομζνου ςτθν εκτζλεςθ του Ζργου που, κατά τθν βάςιμθ και 
αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ, δεν ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του Ζργου, ο δε Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται ςτθν περίπτωςθ αυτι να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε 
εφλογο χρονικό διάςτθμα που κα ςυμφωνθκεί από κοινοφ ότι απαιτείται για τθν εξεφρεςθ 
αντικαταςτάτθ. 
Σε κάκε περίπτωςθ, τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου φζρει αποκλειςτικά ο 
Ανάδοχοσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 26 -  ΔΛΚΑΛΩΜΑΤΑ ΡΝΕΥΜΑΤΛΚΘΣ και ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΚΘΣ ΛΔΛΟΚΤΘΣΛΑΣ 
Ο ANAΔΟΧΟΣ αναγνωρίηει ότι τα προϊόντα λογιςμικοφ τα οποία διακζτει το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 
αποτελοφν αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικισ/ βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ αυτοφ ι/και 
τρίτων προςϊπων και υποχρεοφται να μθν προβεί ςε καμία απολφτωσ πράξθ προςβολισ αυτϊν 
κακ’ οιονδιποτε τρόπο κακϊσ και να ενθμερϊνει το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. για οποιαδιποτε περίπτωςθ 
προςβολισ αυτϊν υποπζςει ςτθν αντίλθψι του.  
 
ΑΚΟ 27-  ΡΑΟΧΘ ΕΓΓΑΦΩΝ - ΡΛΘΟΦΟΛΩΝ 

2277..11..  Η Ανακζτουςα Αρχι οφείλει να παραδίδει ςτον Ανάδοχο, ατελϊσ, κάκε ζγγραφο, ςχζδιο, 
μελζτθ, προδιαγραφι και γενικότερα κάκε ςτοιχείο που ζχει ςτθν κατοχι τθσ και δικαιοφται να 
γνωςτοποιιςει, ςχετικό με τθν εκτζλεςθ του Ζργου, χωρίσ να απαιτείται προθγοφμενο αίτθμα 
του Αναδόχου. 

2277..22..  Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει όλα τα ςτοιχεία τθσ ωσ άνω παραγράφου με τθν 
οριςτικι παραλαβι του Ζργου ι με τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ Σφμβαςθσ. 
27.3. Η Ανακζτουςα Αρχι κα κοινοποιιςει αμελλθτί ςτον Ανάδοχο τουσ  ςυμμετζχοντεσ ςτθν 
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου. 
 
ΑΚΟ 28- ΡΑΟΧΘ ΡΟΣΒΑΣΘΣ 

2288..11..  Η Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο πρόςβαςθ, ςε όλουσ τουσ 
χϊρουσ που κα εγκαταςτακεί εξοπλιςμόσ, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ και ςε 
περίπτωςθ που προβλζπεται τζτοια δυνατότθτα ςε επιμζρουσ άρκρα τθσ Σφμβαςθσ και εκτόσ 
εργαςίμων θμερϊν και ωρϊν. 

2288..22..  Η Ανακζτουςα Αρχι λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν προςταςία και 
αςφάλεια του προςωπικοφ του Αναδόχου και των τυχόν Υπεργολάβων του, ιδίωσ δε 
ενθμερϊνει εγγράφωσ τον Ανάδοχο ςχετικά με τισ ιδιαιτερότθτεσ των χϊρων όπου εκτελείται 
το Ζργο. 

2244..33..  Η Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο πρόςβαςθ ςτισ ιδθ 
υπάρχουςεσ εφαρμογζσ και εξοπλιςμό τθσ που ζχουν ςυνάφεια με το Ζργο. 
 



ΑΚΟ 29- ΑΡΟΗΘΜΛΩΣΘ 

2299..11..  Ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνει τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε απαίτθςθ τρίτων από τθν 
εκτζλεςθ του Ζργου, θ οποία απορρζει από τθ χριςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, 
ςχεδίων, υποδειγμάτων και εργοςταςιακϊν ι εμπορικϊν ςθμάτων εκ μζρουσ του, θ οποία 
αναφζρεται ςτθ Σφμβαςθ ι τθν Ρροςφορά. 

2299..22..  Ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνει πλιρωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, για κάκε ηθμία που 
ενδεχομζνωσ προξενθκεί ςε αυτιν από υπαιτιότθτα του Αναδόχου ι των προςϊπων που 
ςυνεργάηονται με αυτόν για τθν υλοποίθςθ του Ζργου. 

2299..33..  Ο Ανάδοχοσ ςυνδράμει με δαπάνεσ του τθν Ανακζτουςα Αρχι, αναλαμβάνοντασ το 
κόςτοσ κάκε αντιδικίασ, εξϊδικθσ ι δικαςτικισ, με τρίτουσ, που ςυνδζεται με τθν εκ μζρουσ του 
αδυναμία ι πλθμμελι εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. 
 
ΑΡΘΡΟ  30 -  ΤΟΡΟΣ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΔΥΣΛΕΛΤΟΥΓΛΩΝ Ι ΒΛΑΒΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΑ 
ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 

Οι βλάβεσ ι δυςλειτουργίεσ που κα εντοπίηονται κα επιλφονται ςτθν ανωτζρω 
αναφερόμενθ ζδρα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.  Σε περιπτϊςεισ που οι βλάβεσ ι οι δυςλειτουργίεσ δεν  είναι 
δυνατόν να αποκαταςτακοφν με επιτόπου παρζμβαςθ, κα ενθμερϊνεται ο εκπρόςωποσ του 
Ε.Ι.Ε.Α.Δ.  και κατόπιν εγκρίςεϊσ του κα μεταφζρεται ο εξοπλιςμόσ ςτα αντίςτοιχα 
επιςκευαςτικά κζντρα, επιμελεία και ευκφνθ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

 
ΑΡΘΡΟ 31 -  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 
 31.1. Κάκε εγκατάςταςθ ανταλλακτικϊν ι εξαρτθμάτων κα γίνεται από τουσ τεχνικοφσ 
του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 
 31.2. Η προμικεια των ανταλλακτικϊν ι εξαρτθμάτων κα γίνεται, κατά τθν εκάςτοτε 
κρίςθ του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., είτε επιμελεία του ΑΝΑΔΟΧΟΥ είτε επιμελεία του  Ε.Ι.Ε.Α.Δ., ςε κάκε δε 
περίπτωςθ απαιτείται προζγκριςθ τθσ προμικειασ εν γζνει και του κόςτουσ ειδικότερα από το 
ΕΙΕΑΔ. 
 31.3. θτά ςυμφωνείται ότι ςτισ περιπτϊςεισ που για τθν πραγματοποίθςθ των 
εργαςιϊν απαιτείται θ αγορά/προμικεια κάποιου προϊόντοσ/ανταλλακτικοφ/εξαρτιματοσ, το 
κόςτοσ τθσ εν λόγω αγοράσ βαρφνει το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 
 
ΑΚΟ 32- ΓΕΝΛΚΕΣ ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ 

3322..11..Ο Ανάδοχοσ κεωρείται ότι, προτοφ υποβάλει τθν Ρροςφορά του, είχε λάβει υπόψθ όλο τα 
αναγκαία ςτοιχεία για τθν εμπρόκεςμθ και προςικουςα εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ και ςυνεπϊσ, 
ςτο Συμβατικό Τίμθμα περιλαμβάνονται όλα τα ςχετικά με τθν υλοποίθςθ του Ζργου ζξοδα.  
32.2. Η υπ’ αρικμ. …………. Διακιρυξθ  και θ από …………….. Τεχνικι Ρροςφορά τθσ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
κεωροφνται αναπόςπαςτα μζρθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 
 

Αφοφ ζγιναν αμοιβαίωσ αποδεκτά και ςυνομολογικθκαν τα παραπάνω, ςυντάχκθκε θ 
παροφςα ςφμβαςθ και υπογράφτθκε ςε τρία (3) πρωτότυπα, ζνα για κάκε ςυμβαλλόμενο 
μζροσ, το δε τρίτο κα κατατεκεί, αν αυτό απαιτείται, ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ.  

 
ΟΛ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ 

Για το Ε.Λ.Ε.Α.Δ. Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ 
κακ. ΚΩΝ/ΝΟΣ Ρ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΡΟΥΛΟΣ                    ……………………… 
ΓΕΝΛΚΟΣ ΔΛΕΥΚΥΝΤΘΣ 


