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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτοντα Φορέα

Ε̟ωνυµία

ΣΤΑΘΕΡΕΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. ΣΤΑΣΥ

Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

099939745

Κωδικός ηλεκτρονικής τιµολόγησης

1039Ε009230001

Ταχυδροµική διεύθυνση

Αθηνάς 67

Πόλη

Αθήνα

Ταχυδροµικός Κωδικός

10552

Τηλέφωνο

210 – 3248311-17

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο

Χειριστής: glymperopoulou@stasy.gr
Τµηµατάρχης:flykomitros@stasy.gr
∆ιευθυντής: nxanthopoulos@stasy.gr
kgram@stasy.gr

Αρµόδιος για ̟ληροφορίες

Χειριστής: Λυµ̟ερο̟ούλου Γεωργία
214 414 1141

Μυλωνάς Ιωάννης: jmylonas@stasy.gr
Αρµόδιος για ̟ληροφορίες τεχνικής φύσεως: 214 414 6720
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.stasy.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής-Κύρια δραστηριότητα
Η ανώνυµη εταιρία, µε την ε̟ωνυµία ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το δ.τ. ΣΤΑΣΥ (εφεξής «ΣΤΑΣΥ»), ιδρύθηκε κατό̟ιν της
α̟ορρόφησης των εταιρειών ΗΣΑΠ Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. α̟ό την ΑΜΕΛ Α.Ε. σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 3920/2011. Η ΣΤΑΣΥ α̟οτελεί εταιρεία του οµίλου ΟΑΣΑ,
υ̟άγεται δε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 ̟αρ.1 του ν. 3920/2011, στον Ν.
3429/2005 ̟ερί ∆ΕΚΟ και έχει ως κύρια αρµοδιότητα την εκτέλεση του συγκοινωνιακού
έργου µέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, ό̟ως αυτή ορίζεται στο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87 Α'), εκτός α̟ό τις νήσους, οι ο̟οίες εξυ̟ηρετούν το γενικότερο δηµόσιο συµφέρον, µε
τα (ε̟ίγεια και υ̟όγεια) µέσα σταθερής τροχιάς (αστικοί σιδηρόδροµοι, τροχιόδροµοιτραµ και λοι̟ά µέσα σταθερής τροχιάς).
Στοιχεία Ε̟ικοινωνίας
α)

Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, ̟λήρη, άµεση & δωρεάν
ηλεκτρονική ̟ρόσβαση µέσω της διαδικτυακής ̟ύλης (www.promitheus.gov.gr)
του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ
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β)

γ)
1.2

Κάθε είδους ε̟ικοινωνία και ανταλλαγή ̟ληροφοριών ̟ραγµατο̟οιείται µέσω του
ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υ̟ηρεσίες (εφεξής ΕΣΗ∆ΗΣ), το ο̟οίο είναι ̟ροσβάσιµο
α̟ό τη ∆ιαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ.
Περαιτέρω ̟ληροφορίες είναι διαθέσιµες α̟ό την ̟ροαναφερθείσα διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr και www.stasy.gr
Στοιχεία ∆ιαδικασίας - Χρηµατοδότηση

MR - 811242
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηµατοδότηση της σύµβασης
Φορέας χρηµατοδότησης της ̟αρούσας σύµβασης είναι η ΣΤΑΣΥ. Για την δα̟άνη για
την εν λόγω σύµβαση ελήφθη η Α̟όφαση Ανάληψης Υ̟οχρέωσης µε αρ. Α∆Α:
ΨΤΝΣΟΡΛΟ-Τ15 / 21.06.2022 µε σχετική ̟ίστωση του ̟ροϋ̟ολογισµού του οικονοµικού
έτους 2022 του ως άνω Φορέα.
1.3

Συνο̟τική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η Προµήθεια Αδειών Χρήσης Σχεσιακής Βάσης
∆εδοµένων και η Ετήσια υ̟οστήριξη και δικαίωµα χρήσης νέων εκδόσεων
Συγκεκριµένα αφορά τους κάτωθι κωδικούς και ̟οσότητες
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ORACLE
Α/Α

Περιγραφή

Ε̟ί̟εδο / Τύ̟ος Αδειών
Χρήσης

Ποσότητα

1

Oracle Database Standard Edition
2

Oracle Processor License

2

2

One-year Oracle Database
Standard Edition 2 – Software
update License support – 1η
ετήσια ̟ερίοδος

Oracle Processor License

2

Ο οικονοµικός φορέας δεν δύναται να καταθέσει εναλλακτική ̟ροσφορά ή για µέρος του
αντικείµενου του ̟αρόντος διαγωνισµού
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ̟οσό των Τριάντα Ε̟τά Χιλιάδες
Τριακόσια Ενενήντα Τέσσερα Ευρώ (37.394,00€) µη συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%
(εκτιµώµενη αξία συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ 46.368,56€).
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2023 κατά τις ̟ροβλέψεις του
άρθρου 209 του ν.4412/16, της σύµβασης ολοκληρουµένης σύµφωνα µε τις ̟ροβλέψεις
του άρθρου 202 του ν.4412/2016.
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Αναλυτική ̟εριγραφή του αντικειµένου του ̟αρόντος διαγωνισµού δίνεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Τεχνικές Προδιαγραφές, της ̟αρούσας διακήρυξης.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη
̟ροσφορά α̟οκλειστικά βάσει τιµής για το σύνολο των ζητούµενων ειδών ό̟ως αυτά
αναφέρονται στο Παράρτηµα I Υ̟όδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς, της ̟αρούσας
διακήρυξης.
Η υ̟οβολή µιας µόνο ̟ροσφοράς δεν κωλύει την ̟ρόοδο της διαδικασίας του
διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης.
Προσφορές ̟ου θα υ̟ερβαίνουν την ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη στο σύνολο, θα
α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες.
1.4

Θεσµικό ̟λαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέ̟ονται α̟ό την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές ̟ράξεις, ό̟ως ισχύουν και ιδίως:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υ̟ηρεσιών
(̟ροσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Ε̟ιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης» και
ιδίως του άρθρου 37
 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείµενο ∆ικονοµίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
ολοκληρωµένο νοµοθετικό ̟λαίσιο για τον ̟ροσυµβατικό έλεγχο, τρο̟ο̟οιήσεις στον
Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την α̟οτελεσµατική
α̟ονοµή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,
 του άρθρου 4 του ̟.δ. 118/07 (Α’ 150)
 του άρθρου 5 της α̟όφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υ̟ουργού Εσωτερικών
 (∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και το̟ικό Τύ̟ο και άλλες διατάξεις»

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού
̟λαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Α̟ριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο ̟λαίσιο
δηµόσιων συµβάσεων και λοι̟ές διατάξεις»
 (∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
α̟οτρο̟ή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” για τη διασταύρωση
των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του ̟.δ/τος 82/1996 (Α' 66)
«Ονοµαστικο̟οίηση µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών ̟ου µετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης έργων ή ̟ροµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών ̟ροσώ̟ων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα»,
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της κοινής α̟όφασης των Υ̟ουργών Ανά̟τυξης και Ε̟ικρατείας µε αρ. 20977/2007 (Β’ 1673)
σχετικά µε τα ‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν.3310/2005, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε
µε το ν.3414/2005’’, καθώς και των υ̟ουργικών α̟οφάσεων, οι ο̟οίες εκδίδονται, κατ’
εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισµό: α) των µη
«συνεργάσιµων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών µε «̟ρονοµιακό φορολογικό
καθεστώς»

 του ̟.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισµός εξέτασης ̟ροδικαστικών ̟ροσφυγών ενώ̟ιων
της Α.Ε.Π.Π.»
 της υ̟’ αριθµ. 57654/22.05.2017 Α̟όφασης του Υ̟ουργού Οικονοµίας και Ανά̟τυξης
µε θέµα: «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) (Β’ 1781)
 της υ̟΄αριθµ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/09.06.2021) Κοινής Α̟όφασης των Υ̟ουργών
Ανά̟τυξης και Ε̟ενδύσεων και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Ρυθµίσεις τεχνικών
ζητηµάτων ̟ου αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών και
Υ̟ηρεσιών µε χρήση των ε̟ιµέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)»
 της αριθµ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιµολόγηση στο
̟λαίσιο των ∆ηµόσιων Συµβάσεων δυνάµει του ν. 4601/2019» (Α΄44)
 της αριθµ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισµός Εθνικού Μορφότυ̟ου
ηλεκτρονικού τιµολογίου στο ̟λαίσιο των ∆ηµοσίων Συµβάσεων».
 της αριθµ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Έγκριση σχεδίου ∆ράσης για τις Πράσινες
∆ηµόσιες Συµβάσεις» (Α∆Α: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).
 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εµ̟ορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισµός της
Ε̟ιµελητηριακής Νοµοθεσίας»
 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Ε̟ενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των
άρθρων 85 ε̟.
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ε̟ο̟τείας (ενσωµάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του ̟.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υ̟οχρεώσεων α̟ό τους ∆ιατάκτες”
 της ̟αρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την κατα̟ολέµηση των καθυστερήσεων ̟ληρωµών στις εµ̟ορικές
συναλλαγές»,
 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή ανα̟τυξιακών
̟αρεµβάσεων για την ̟ρογραµµατική ̟ερίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τρο̟ο̟οίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες
διατάξεις»
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 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή ∆ιακυβέρνηση (Ενσωµάτωση στην Ελληνική Νοµοθεσία
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Ε̟ικοινωνίες
(Ενσωµάτωση στο Ελληνικό ∆ίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»
 του ̟.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικο̟οίηση διατάξεων για την ̟ρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
και ιδίως των άρθρων 1, 2, 7, 11 και 13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά
Θέµατα”,
 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συµβουλίου, της 27ης Α̟ριλίου 2016,
για την ̟ροστασία των φυσικών ̟ροσώ̟ων έναντι της ε̟εξεργασίας των δεδοµένων
̟ροσω̟ικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και
την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία
∆εδοµένων) (Κείµενο ̟ου ̟αρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,
 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού Χαρακτήρα, µέτρα
εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 27ης Α̟ριλίου 2016 για την ̟ροστασία των φυσικών ̟ροσώ̟ων έναντι της ε̟εξεργασίας
δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/680 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Α̟ριλίου 2016 και άλλες
διατάξεις»
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών ̟ράξεων, των λοι̟ών
διατάξεων ̟ου αναφέρονται ρητά ή α̟ορρέουν α̟ό τα οριζόµενα στα συµβατικά
τεύχη της ̟αρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού,
εργατικού, κοινωνικού, ̟εριβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου ̟ου διέ̟ει την
ανάθεση και εκτέλεση της ̟αρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
̟αρα̟άνω.
 Της α̟όφασης του αρµόδιου διοικούντος οργάνου για συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής
διαγωνισµών υ̟’ αριθ. ̟ρωτ.: 37 / 10.02.2022
 Της µε αρ. Α∆Α: ΨΤΝΣΟΡΛΟ-Τ15 / 21.06.2022 α̟όφασης ανάληψης υ̟οχρέωσης.
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1.5

Προθεσµία ̟αραλαβής ̟ροσφορών και διενέργεια διαγωνισµού

Η καταληκτική ηµεροµηνία ̟αραλαβής των ̟ροσφορών είναι η 02η Σε̟τεµβρίου 2022
και ώρα 14:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.) Προµήθειες και Υ̟ηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ
(∆ιαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).
1.6
Α.

∆ηµοσιότητα
∆ηµοσίευση σε εθνικό ε̟ί̟εδο

Η ̟ροκήρυξη και το ̟λήρες κείµενο της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Τα έγγραφα της σύµβασης της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης στο ΕΣΗ∆ΗΣ, η ο̟οία έλαβε
Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό: 161856 και αναρτήθηκαν στη ∆ιαδικτυακή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ.
Περίληψη της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στην ̟ερί̟τωση (ιστ) της
̟αραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν. 4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον
ιστότο̟ο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ).
Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ, στη διεύθυνση
(URL): www.stasy.gr.
1.7

Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον
ε̟ιλεγούν, τις υ̟οχρεώσεις τους ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τις διατάξεις της ̟εριβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, ̟ου έχουν θεσ̟ιστεί µε το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις ̟εριβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι ο̟οίες α̟αριθµούνται στο Παράρτηµα ΧIV του
Προσαρτήµατος Β του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υ̟οχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται α̟ό τα όργανα ̟ου ε̟ιβλέ̟ουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και
τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υ̟ηρεσίες ̟ου ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρµοδιότητάς τους.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, ̟αράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον
ε̟ιλεγούν,
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµ̟ιστευτικότητα των
̟ληροφοριών ̟ου έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της ̟αρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1. Το Ευρω̟αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ]
2. Η ̟αρούσα διακήρυξη και τα ̟αραρτήµατά της:


Παράρτηµα Ι

Υ̟όδειγµα Οικονοµικής ̟ροσφοράς,



Παράρτηµα ΙΙ

Υ̟όδειγµα Εγγυητικών ε̟ιστολών
(συµµετοχής και καλής εκτέλεσης)



Παράρτηµα ΙIΙ

Τεχνικές Προδιαγραφές ,



Παράρτηµα ΙV
Πολιτική Προστασίας Προσω̟ικών ∆εδοµένων
για την Ανάθεση και Εκτέλεση ∆ηµοσίων Συµβάσεων



Παράρτηµα V

ΕΕΕΣ

3. Οι συµ̟ληρωµατικές ̟ληροφορίες ̟ου τυχόν ̟αρέχονται στο ̟λαίσιο της
διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις ̟ροδιαγραφές και τα σχετικά
δικαιολογητικά.
2.1.2 Ε̟ικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Όλες οι ε̟ικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
σύµβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές ̟ληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική
υ̟οβολή, εκτελούνται µε τη χρήση της ̟λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), η ο̟οία είναι ̟ροσβάσιµη µέσω
της ∆ιαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr.
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήµατα ̟αροχής διευκρινίσεων υ̟οβάλλονται ηλεκτρονικά, το
αργότερο δώδεκα ηµέρες (12) ̟ριν την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής
̟ροσφορών και α̟αντώνται αντίστοιχα, στο ̟λαίσιο της ̟αρούσας, στη σχετική
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης στην ̟λατφόρµα του
ΕΣΗ∆ΗΣ, η ο̟οία είναι ̟ροσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής ̟ύλης
(www.promitheus.gov.gr). Αιτήµατα ̟αροχής συµ̟ληρωµατικών ̟ληροφοριών
– διευκρινίσεων υ̟οβάλλονται α̟ό εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς
φορείς, δηλαδή α̟ό εκείνους ̟ου διαθέτουν σχετικά δια̟ιστευτήρια ̟ου τους
έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό ̟ρόσβασης) και α̟αραίτητα το
ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ηλεκτρονικά
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υ̟ογεγραµµένο. Αιτήµατα ̟αροχής διευκρινήσεων ̟ου υ̟οβάλλονται είτε µε
άλλο τρό̟ο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο ̟ου τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά
υ̟ογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.
Η ΣΤΑΣΥ µ̟ορεί να ̟αρατείνει την ̟ροθεσµία ̟αραλαβής των ̟ροσφορών,
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µ̟ορούν να λάβουν
γνώση όλων των αναγκαίων ̟ληροφοριών για την κατάρτιση των ̟ροσφορών
στις ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις:
α) όταν, για ο̟οιονδή̟οτε λόγο, ̟ρόσθετες ̟ληροφορίες, αν και ζητήθηκαν α̟ό
τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν ̟αρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4)
ηµέρες ̟ριν α̟ό την ̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται για την ̟αραλαβή των ̟ροσφορών.
β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της ̟αράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σ̟ουδαιότητα των
̟ληροφοριών ̟ου ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι ̟ρόσθετες ̟ληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία
για την ̟ροετοιµασία κατάλληλων ̟ροσφορών, η ̟αράταση της ̟ροθεσµίας
ενα̟όκειται στη διακριτική ευχέρεια της ΣΤΑΣΥ.
Τρο̟ο̟οίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (̟χ αλλαγή/µετάθεση της
καταληκτικής ηµεροµηνίας υ̟οβολής ̟ροσφορών, καθώς και σηµαντικές αλλαγές
των εγγράφων της σύµβασης, σύµφωνα µε την ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο)
δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ̟ροσφυγές υ̟οβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι ̟ροσφορές, τα στοιχεία ̟ου ̟εριλαµβάνονται σε αυτές, καθώς και τα
α̟οδεικτικά έγγραφα σχετικά µε τη µη ύ̟αρξη λόγου α̟οκλεισµού και την
̟λήρωση των κριτηρίων ̟οιοτικής ε̟ιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα
ή συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αλλοδα̟ά δηµόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται α̟ό µετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα ε̟ικυρωµένη είτε α̟ό ̟ρόσω̟ο αρµόδιο κατά τις διατάξεις
της εθνικής νοµοθεσίας είτε α̟ό ̟ρόσω̟ο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην
ο̟οία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυ̟α, εταιρικά ή µη, µε ειδικό
τεχνικό ̟εριεχόµενο, δηλαδή έντυ̟α µε αµιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, ό̟ως
αριθµούς, α̟οδόσεις σε διεθνείς µονάδες, µαθηµατικούς τύ̟ους και σχέδια, ̟ου
είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι α̟αραίτητη η
µετάφραση τους, µ̟ορούν να υ̟οβάλλονται σε άλλη γλώσσα, στην αγγλική
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται α̟ό µετάφραση στην ελληνική.
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Κάθε µορφής ε̟ικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και
του αναδόχου, θα γίνονται υ̟οχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές ε̟ιστολές των ̟αραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται α̟ό ̟ιστωτικά
ή «χρηµατοδοτικά» ιδρύµατα ή ασφαλιστικές ε̟ιχειρήσεις κατά την έννοια των
̟ερι̟τώσεων β` και γ` της ̟αρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (A’13), ̟ου
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού
Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,
το δικαίωµα αυτό. Μ̟ορούν, ε̟ίσης, να εκδίδονται α̟ό το Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να
̟αρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε
̟αρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ̟οσού. Αν συσταθεί
̟αρακαταθήκη µε γραµµάτιο ̟αρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα ̟ου λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης ε̟ιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υ̟έρ ου η εγγύηση
οικονοµικό φορέα.
Οι εγγυητικές ε̟ιστολές εκδίδονται κατ’ ε̟ιλογή των οικονοµικών φορέων α̟ό
έναν ή ̟ερισσότερους εκδότες της ̟αρα̟άνω ̟αραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές ̟εριλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή ̟ρος την ο̟οία
α̟ευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ̟οσό ̟ου καλύ̟τει η εγγύηση,
στ) την ̟λήρη ε̟ωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα
υ̟έρ του ο̟οίου εκδίδεται η εγγύηση (στην ̟ερί̟τωση ένωσης αναγράφονται όλα
τα ̟αρα̟άνω για κάθε µέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
̟αρέχεται ανέκκλητα και ανε̟ιφύλακτα, ο δε εκδότης ̟αραιτείται του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε ̟ερί̟τωση
κατά̟τωσης αυτής, το ̟οσό της κατά̟τωσης υ̟όκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική
ηµεροµηνία υ̟οβολής ̟ροσφορών, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος
της εγγύησης, ι) την ανάληψη υ̟οχρέωσης α̟ό τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ̟οσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός ̟έντε (5) ηµερών µετά α̟ό
α̟λή έγγραφη ειδο̟οίηση εκείνου ̟ρος τον ο̟οίο α̟ευθύνεται και ια) στην
̟ερί̟τωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και ̟ροκαταβολής, τον αριθµό και τον
τίτλο της σχετικής σύµβασης.
Η ̟ερ. αα’ του ̟ροηγούµενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρµόζεται για τις εγγυήσεις ̟ου
̟αρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
Σύµφωνα µε τα σχετικά υ̟οδείγµατα εγγυητικών ε̟ιστολών – Παράρτηµα ΙI.
Η ΣΤΑΣΥ ε̟ικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών ε̟ιστολών ̟ροκειµένου να
δια̟ιστώσει την εγκυρότητά τους.
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Σηµείωση:
Σύµφωνα µε τη διευκρίνιση (Α∆Α: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975) ε̟ί της Κατευθυντήριας
Οδηγίας 12 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, «...τα γραµµάτια σύστασης χρηµατικής ̟αρακαταθήκης τον
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, για την ̟αροχή εγγυήσεων συµµετοχής και καλής
εκτέλεσης (εγγυοδοτική ̟αρακαταθήκη) συστήνονται σύµφωνα µε την ειδική νοµοθεσία ̟ου
διέ̟ει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του ̟.δ. της 30 ∆εκεµβρίου 1926/3 Ιανουάριου
1927 (Περί συστάσεως και α̟οδόσεως ̟αρακαταθηκών και καταθέσεων ̟αρά τω Ταµείω
Παρακαταθηκών και ∆ανείων). Ως ̟ρο το ειδικότερο ζήτηµα της µη αναφοράς στο
Γραµµάτιο των όρων ότι «η εγγύηση ̟αρέχεται ανέκκλητα και ανε̟ιφύλακτα, ο δε εκδότης
̟αραιτείται της ένστασης διζήσεως», ε̟ισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τη Γνωµοδότηση
34/1992 του ΝΣΚ. στις εγγυοδοτικές ̟αρακαταθήκες εκ της φύσεως δεν µ̟ορεί να
τεθεί τέτοιος όρος. Σχετικά ̟ρότυ̟α/υ̟οδείγµατα δελτίων σύστασης χρηµατικών
εγγυοδοτικών ̟αρακαταθηκών υ̟άρχουν στον ιστότο̟ο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
Σύµφωνα µε το άρθρο 302 Ν. 4412/2016, σε ̟ερί̟τωση τρο̟ο̟οίησης της
σύµβασης κατά το άρθρο 337 του Ν.4412/2016, η ο̟οία συνε̟άγεται αύξηση της
συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να καταθέσει ̟ριν την
τρο̟ο̟οίηση, συµ̟ληρωµατική εγγύηση το ̟οσοστό της ο̟οίας ανέρχεται σε
̟οσοστό έως 4% ε̟ί του ̟οσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
2.1.6 Προστασία Προσω̟ικών ∆εδοµένων
Η αναθέτουσα αρχή ενηµερώνει το φυσικό ̟ρόσω̟ο ̟ου υ̟ογράφει την
̟ροσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόµιµος Εκ̟ρόσω̟ος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή
και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασµό της, θα ε̟εξεργάζονται ̟ροσω̟ικά
δεδοµένα ̟ου ̟εριέχονται στους φακέλους της ̟ροσφοράς και τα α̟οδεικτικά
µέσα τα ο̟οία υ̟οβάλλονται σε αυτήν, στο ̟λαίσιο του ̟αρόντος ∆ιαγωνισµού,
για το σκο̟ό της αξιολόγησης των ̟ροσφορών και της ενηµέρωσης έτερων
συµµετεχόντων σε αυτόν, λαµβάνοντας κάθε εύλογο µέτρο για τη διασφάλιση του
α̟όρρητου και της ασφάλειας της ε̟εξεργασίας των δεδοµένων και της
̟ροστασίας τους α̟ό κάθε µορφής αθέµιτη ε̟εξεργασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της κείµενης νοµοθεσίας ̟ερί ̟ροστασίας ̟ροσω̟ικών δεδοµένων, κατά τα
αναλυτικώς αναφερόµενα στην αναλυτική ενηµέρωση ̟ου ε̟ισυνά̟τεται στην
̟αρούσα.
2.2

∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Ε̟ιλογής

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης έχουν
φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α και, σε ̟ερί̟τωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα
µέλη αυτών, ̟ου είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ) τρίτες χώρες ̟ου έχουν υ̟ογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό ̟ου η υ̟ό
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύ̟τεται α̟ό τα Παραρτήµατα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και
τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω
Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στην ̟ερί̟τωση γ΄ της ̟αρούσας
̟αραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή ̟ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση
σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
Στο βαθµό ̟ου καλύ̟τονται α̟ό τα Παραρτήµατα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές
σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της Σ∆Σ, καθώς και τις
λοι̟ές διεθνείς συµφωνίες α̟ό τις ο̟οίες δεσµεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες
αρχές ε̟ιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υ̟ηρεσίες και τους οικονοµικούς
φορείς των χωρών ̟ου έχουν υ̟ογράψει τις εν λόγω συµφωνίες µεταχείριση
εξίσου ευνοϊκή µε αυτήν ̟ου ε̟ιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υ̟ηρεσίες
και τους οικονοµικούς φορείς της Ένωσης.
2. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. Οι
ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµ̟εριλαµβανοµένων και των ̟ροσωρινών
συµ̟ράξεων, δεν α̟αιτείται να ̟εριβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την
υ̟οβολή ̟ροσφοράς. Η ΣΤΑΣΥ µ̟ορεί να α̟αιτήσει α̟ό τις ενώσεις οικονοµικών
φορέων να ̟εριβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον τους ανατεθεί η
σύµβαση.
Στις ̟ερι̟τώσεις υ̟οβολής ̟ροσφοράς α̟ό ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα
µέλη της ευθύνονται έναντι της ΣΤΑΣΥ αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε
̟ερί̟τωση ανάθεσης της σύµβασης σε ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι
την ̟λήρη εκτέλεση της σύµβασης.
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας
σύµβασης, κατατίθεται α̟ό τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς
(̟ροσφέροντες), εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής, το ο̟οίο υ̟ολογίζεται στο 2%
ε̟ί της εκτιµώµενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των ̟ροσφεροµένου/ων
τµήµατος/τµηµάτων.
Στην ̟ερί̟τωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής
̟εριλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύ̟τει τις υ̟οχρεώσεις όλων των
οικονοµικών φορέων ̟ου συµµετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής ̟ρέ̟ει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της ̟ροσφοράς του άρθρου 2.4.5 της ̟αρούσας, άλλως
η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται. Η ΣΤΑΣΥ µ̟ορεί, ̟ριν α̟ό τη λήξη της ̟ροσφοράς,
να ζητά α̟ό τους ̟ροσφέροντες να ̟αρατείνουν, ̟ριν τη λήξη τους, τη διάρκεια
ισχύος της ̟ροσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
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Οι ̟ρωτότυ̟ες εγγυήσεις συµµετοχής, ̟λην των εγγυήσεων ̟ου εκδίδονται
ηλεκτρονικά, ̟ροσκοµίζονται, σε κλειστό φάκελο µε ευθύνη του οικονοµικού
φορέα, το αργότερο ̟ριν την ηµεροµηνία και ώρα α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών
̟ου ορίζεται στην ̟αρ. 3.1 της ̟αρούσας, άλλως η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται ως
α̟αράδεκτη, µετά α̟ό γνώµη της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού.
2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής ε̟ιστρέφεται στον ανάδοχο µε την ̟ροσκόµιση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής ε̟ιστρέφεται στους λοι̟ούς ̟ροσφέροντες, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής κατα̟ί̟τει, εάν ο ̟ροσφέρων: α) α̟οσύρει την
̟ροσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) ̟αρέχει, εν γνώσει του, ψευδή
στοιχεία ή ̟ληροφορίες ̟ου αναφέρονται στις ̟αραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν
̟ροσκοµίσει εγκαίρως τα ̟ροβλε̟όµενα α̟ό την ̟αρούσα δικαιολογητικά
(̟αράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν ̟ροσέλθει εγκαίρως για υ̟ογραφή του
συµφωνητικού, ε) υ̟οβάλει µη κατάλληλη ̟ροσφορά, µε την έννοια της ̟ερ.46 της
̟αρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν αντα̟οκριθεί στη σχετική
̟ρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιµή ή το κόστος της
̟ροσφοράς του εντός της τεθείσας ̟ροθεσµίας και η ̟ροσφορά του α̟ορριφθεί, ζ)
στις ̟ερι̟τώσεις των ̟αρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, ̟ερί
̟ρόσκλησης για υ̟οβολή δικαιολογητικών α̟ό τον ̟ροσωρινό ανάδοχο, αν,
κατά τον έλεγχο των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τις ̟αραγράφους
3.2 και 3.4 της ̟αρούσας, δια̟ιστωθεί ότι τα στοιχεία ̟ου δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ
είναι εκ ̟ροθέσεως α̟ατηλά, ή ότι έχουν υ̟οβληθεί ̟λαστά α̟οδεικτικά στοιχεία,
ή αν, α̟ό τα ̟αρα̟άνω δικαιολογητικά ̟ου ̟ροσκοµίσθηκαν νοµίµως και
εµ̟ροθέσµως, δεν α̟οδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων α̟οκλεισµού της
̟αραγράφου 2.2.3 ή η ̟λήρωση µιας ή ̟ερισσότερων α̟ό τις α̟αιτήσεις των
κριτηρίων ̟οιοτικής ε̟ιλογής.
2.2.3 Λόγοι α̟οκλεισµού
Α̟οκλείεται α̟ό τη συµµετοχή στην ̟αρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης
(διαγωνισµό) οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο ̟ρόσω̟ό του (εάν
̟ρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο) ή σε ένα α̟ό τα µέλη του
(εάν ̟ρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή ̟ερισσότεροι α̟ό τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υ̟άρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική α̟όφαση για ένα
α̟ό τα ακόλουθα εγκλήµατα:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό̟ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
α̟όφασης - ̟λαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την κατα̟ολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
και τα εγκλήµατα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληµατική οργάνωση),
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β) ενεργητική δωροδοκία, ό̟ως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης ̟ερί της
κατα̟ολέµησης της δωροδοκίας στην ο̟οία ενέχονται υ̟άλληλοι των
Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην ̟αρ. 1 του άρθρου 2 της α̟όφασης - ̟λαίσιο
2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την κατα̟ολέµηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και ό̟ως
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, και τα εγκλήµατα των άρθρων
159Α (δωροδοκία ̟ολιτικών ̟ροσώ̟ων), 236 (δωροδοκία υ̟αλλήλου), 237 ̟αρ. 2
- 4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α ̟αρ. 2 (εµ̟ορία ε̟ιρροής –
µεσάζοντες), 396 ̟αρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τοµέα) του Ποινικού Κώδικα,
γ) α̟άτη, εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια
των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά µε την κατα̟ολέµηση, µέσω του
̟οινικού δικαίου, της α̟άτης εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της
Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήµατα των άρθρων 159Α (δωροδοκία
̟ολιτικών ̟ροσώ̟ων), 216 (̟λαστογραφία), 236 (δωροδοκία υ̟αλλήλου), 237
̟αρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση
κ.λ̟.) 374 (διακεκριµένη κλο̟ή), 375 (υ̟εξαίρεση), 386 (α̟άτη), 386Α (α̟άτη µε
υ̟ολογιστή), 386Β (α̟άτη σχετική µε τις ε̟ιχορηγήσεις), 390 (α̟ιστία) του
Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 ε̟. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονοµικών συµφερόντων
της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή συνδέονται µε την ̟ροσβολή αυτών των συµφερόντων,
καθώς και τα εγκλήµατα των άρθρων 23 (διασυνοριακή α̟άτη σχετικά µε τον
ΦΠΑ) και 24 (ε̟ικουρικές διατάξεις για την ̟οινική ̟ροστασία των οικονοµικών
συµφερόντων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες, ό̟ως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2017/541 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης
Μαρτίου 2017 για την κατα̟ολέµηση της τροµοκρατίας και την αντικατάσταση
της α̟όφασης-̟λαισίου 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου και για την τρο̟ο̟οίηση
της α̟όφασης 2005/671/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή α̟ό̟ειρα διά̟ραξης εγκλήµατος, ό̟ως ορίζονται στο
άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήµατα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού
Κώδικα, καθώς και τα εγκλήµατα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),
ε) νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, ό̟ως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του
Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά µε
την ̟ρόληψη της χρησιµο̟οίησης του χρηµατο̟ιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες ή για τη χρηµατοδότηση
της τροµοκρατίας, την τρο̟ο̟οίηση του κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 του
Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας
2005/60/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και της οδηγίας
2006/70/ΕΚ της Ε̟ιτρο̟ής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήµατα των άρθρων
2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
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στ) ̟αιδική εργασία και άλλες µορφές εµ̟ορίας ανθρώ̟ων, ό̟ως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 5ης Α̟ριλίου 2011, για την ̟ρόληψη και την κατα̟ολέµηση της
εµ̟ορίας ανθρώ̟ων και για την ̟ροστασία των θυµάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της α̟όφασης-̟λαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήµατα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα
(εµ̟ορία ανθρώ̟ων).
Ο οικονοµικός φορέας α̟οκλείεται, ε̟ίσης, όταν το ̟ρόσω̟ο εις βάρος του ο̟οίου
εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική α̟όφαση είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή ε̟ο̟τικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, λήψης
α̟οφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υ̟οχρέωση του ̟ροηγούµενου εδαφίου αφορά:
- στις ̟ερι̟τώσεις εταιρειών ̟εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και ̟ροσω̟ικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους
διαχειριστές.
- στις ̟ερι̟τώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύµβουλο, τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και τα ̟ρόσω̟α στα ο̟οία µε α̟όφαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και
εκ̟ροσώ̟ησης της εταιρείας.
- στις ̟ερι̟τώσεις Συνεταιρισµών, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
- σε όλες τις υ̟όλοι̟ες ̟ερι̟τώσεις νοµικών ̟ροσώ̟ων, τον κατά ̟ερί̟τωση
νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο.
Εάν στις ως άνω ̟ερι̟τώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω ̟ερίοδος
α̟οκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη α̟όφαση, αυτή ανέρχεται σε
̟έντε (5) έτη α̟ό την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη α̟όφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις:
α) όταν ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υ̟οχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει δια̟ιστωθεί
α̟ό δικαστική ή διοικητική α̟όφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα
µε διατάξεις της χώρας ό̟ου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή
β) όταν η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να α̟οδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο
οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υ̟οχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας ̟ολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υ̟οχρεώσεις του ̟ου αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύ̟τουν τόσο την κύρια όσο και την ε̟ικουρική ασφάλιση.
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Οι υ̟οχρεώσεις των ̟ερ. α΄ και β΄ της ̟αρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί
εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξι̟ρόθεσµες ή εφόσον αυτές έχουν υ̟αχθεί σε
δεσµευτικό διακανονισµό ̟ου τηρείται.
∆εν α̟οκλείεται ο οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις του
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ̟ου
οφείλει, συµ̟εριλαµβανοµένων, κατά ̟ερί̟τωση, των δεδουλευµένων τόκων ή
των ̟ροστίµων είτε υ̟αγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή
τους στο µέτρο ̟ου τηρεί τους όρους του δεσµευτικού κανονισµού.
2.2.3.3
α) (∆εν ισχύει) Κατ’ εξαίρεση, δεν α̟οκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω ̟αραγράφων,
εφόσον συντρέχουν οι ̟ιο κάτω ε̟ιτακτικοί λόγοι δηµόσιου συµφέροντος.

β) (∆εν ισχύει) Κατ' εξαίρεση, ε̟ίσης, ο οικονοµικός φορέας δεν α̟οκλείεται, όταν ο
α̟οκλεισµός, σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο
µικρά ̟οσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο
οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ̟οσό ̟ου οφείλεται λόγω αθέτησης των
υ̟οχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο
κατά τον ο̟οίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της ̟αρ.
2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, ̟ριν α̟ό την εκ̟νοή της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής ̟ροσφοράς.
2.2.3.4. Α̟οκλείεται α̟ό τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας
σύµβασης, οικονοµικός φορέας σε ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υ̟οχρεώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην ̟αρ. 2 του άρθρου
18 του ν. 4412/2016, ̟ερί αρχών ̟ου εφαρµόζονται στις διαδικασίες σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων,
(β) εάν τελεί υ̟ό ̟τώχευση ή έχει υ̟αχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υ̟ό αναγκαστική διαχείριση α̟ό εκκαθαριστή ή α̟ό το δικαστήριο ή έχει
υ̟αχθεί σε διαδικασία ̟τωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις
ε̟ιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή έχει υ̟αχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και
δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε ο̟οιαδή̟οτε ανάλογη κατάσταση
̟ροκύ̟τουσα α̟ό ̟αρόµοια διαδικασία, ̟ροβλε̟όµενη σε εθνικές διατάξεις
νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να µην α̟οκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο
ο̟οίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων ̟ου αναφέρονται στην ̟ερί̟τωση
αυτή, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι α̟οδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υ̟όψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα
για τη συνέχιση της ε̟ιχειρηµατικής του λειτουργίας,
(γ) εάν, µε την ε̟ιφύλαξη της ̟αραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011
̟ερί ̟οινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνε̟ειών, υ̟άρχουν ε̟αρκώς
εύλογες ενδείξεις ̟ου οδηγούν στο συµ̟έρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού,
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δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24
του ν. 4412/2016 δεν µ̟ορεί να θερα̟ευθεί α̟οτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο
̟αρεµβατικά, µέσα,
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού α̟ό την ̟ρότερη
συµµετοχή του οικονοµικού φορέα κατά την ̟ροετοιµασία της διαδικασίας
σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µ̟ορεί
να θερα̟ευθεί µε άλλα, λιγότερο ̟αρεµβατικά, µέσα,
(στ) εάν έχει ε̟ιδείξει σοβαρή ή ε̟αναλαµβανόµενη ̟ληµµέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους α̟αίτησης στο ̟λαίσιο ̟ροηγούµενης δηµόσιας σύµβασης,
̟ροηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή ̟ροηγούµενης σύµβασης
̟αραχώρησης ̟ου είχε ως α̟οτέλεσµα την ̟ρόωρη καταγγελία της ̟ροηγούµενης
σύµβασης, α̟οζηµιώσεις ή άλλες ̟αρόµοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ ̟ροθέσεως σοβαρών α̟ατηλών δηλώσεων κατά την
̟αροχή των ̟ληροφοριών ̟ου α̟αιτούνται για την εξακρίβωση της α̟ουσίας των
λόγων α̟οκλεισµού ή την ̟λήρωση των κριτηρίων ε̟ιλογής, έχει α̟οκρύψει τις
̟ληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να ̟ροσκοµίσει τα δικαιολογητικά ̟ου
α̟αιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2.2.9.2 της ̟αρούσας,
(η) εάν ε̟ιχείρησε να ε̟ηρεάσει µε αθέµιτο τρό̟ο τη διαδικασία λήψης
α̟οφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να α̟οκτήσει εµ̟ιστευτικές ̟ληροφορίες
̟ου ενδέχεται να του α̟οφέρουν αθέµιτο ̟λεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης
σύµβασης ή να ̟αράσχει µε α̟ατηλό τρό̟ο ̟αρα̟λανητικές ̟ληροφορίες ̟ου
ενδέχεται να ε̟ηρεάσουν ουσιωδώς τις α̟οφάσεις ̟ου αφορούν τον α̟οκλεισµό,
την ε̟ιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να α̟οδείξει, µε κατάλληλα µέσα ότι έχει
δια̟ράξει σοβαρό ε̟αγγελµατικό ̟αρά̟τωµα, το ο̟οίο θέτει εν αµφιβόλω την
ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω ̟ερι̟τώσεις (α) έως (θ) η ̟ερίοδος α̟οκλεισµού δεν έχει
καθοριστεί µε αµετάκλητη α̟όφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη α̟ό την
ηµεροµηνία έκδοσης ̟ράξης ̟ου βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.
2.2.3.5. (∆εν ισχύει). Α̟οκλείεται, ε̟ίσης, οικονοµικός φορέας α̟ό τη συµµετοχή στη
διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης εάν συντρέχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις εφαρµογής της
̟αρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, ό̟ως ισχύει (αµιγώς εθνικός λόγος α̟οκλεισµού). Οι
υ̟οχρεώσεις της ̟αρούσης αφορούν τις ανώνυµες εταιρείες ̟ου υ̟οβάλλουν ̟ροσφορά
αυτοτελώς ή ως µέλη ένωσης ή ̟ου συµµετέχουν στο µετοχικό κεφάλαιο άλλου νοµικού ̟ροσώ̟ου
̟ου υ̟οβάλλει ̟ροσφορά ή νοµικά ̟ρόσω̟α της αλλοδα̟ής ̟ου αντιστοιχούν σε ανώνυµη
εταιρεία.
Εξαιρούνται της υ̟οχρέωσης αυτής: α) οι εισηγµένες στα χρηµατιστήρια κρατών-µελών της
Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανά̟τυξης (Ο.Ο.Σ.Α.)
εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα δικαιώµατα ψήφου των ο̟οίων ελέγχονται α̟ό µία ή ̟ερισσότερες
ε̟ιχειρήσεις ε̟ενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού
(asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων ε̟ιχειρηµατικών συµµετοχών (private
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equity firms), υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ̟οσοστό
̟ου υ̟ερβαίνει το εβδοµήντα ̟έντε τοις εκατό (75%) των δικαιωµάτων ψήφων και είναι
ε̟ο̟τευόµενες α̟ό Ε̟ιτρο̟ές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρµόδιες χρηµατοοικονοµικές αρχές
κρατών µελών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.

2.2.3.6. Ο οικονοµικός φορέας α̟οκλείεται σε ο̟οιοδή̟οτε χρονικό σηµείο κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης, όταν
α̟οδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω ̟ράξεων ή ̟αραλείψεών του, είτε ̟ριν είτε
κατά τη διαδικασία, σε µία α̟ό τις ως άνω ̟ερι̟τώσεις.
2.2.3.7. Οικονοµικός φορέας ̟ου εµ̟ί̟τει σε µια α̟ό τις καταστάσεις ̟ου
αναφέρονται στις ̟αραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός α̟ό την ̟ερ. β αυτής,
µ̟ορεί να ̟ροσκοµίζει στοιχεία, ̟ροκειµένου να α̟οδείξει ότι τα µέτρα ̟ου έλαβε
ε̟αρκούν για να α̟οδείξουν την αξιο̟ιστία του, ̟αρότι συντρέχει ο σχετικός
λόγος α̟οκλεισµού (αυτoκάθαρση). Για τον σκο̟ό αυτόν, ο οικονοµικός φορέας
α̟οδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσµευθεί να καταβάλει α̟οζηµίωση για
ζηµίες ̟ου ̟ροκλήθηκαν α̟ό το ̟οινικό αδίκηµα ή το ̟αρά̟τωµα, ότι έχει
διευκρινίσει τα γεγονότα και τις ̟εριστάσεις µε ολοκληρωµένο τρό̟ο, µέσω
ενεργού συνεργασίας µε τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριµένα
τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, καθώς και µέτρα σε ε̟ί̟εδο ̟ροσω̟ικού
κατάλληλα για την α̟οφυγή ̟εραιτέρω ̟οινικών αδικηµάτων ή ̟αρα̟τωµάτων.
Τα µέτρα ̟ου λαµβάνονται α̟ό τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε
συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες ̟εριστάσεις του ̟οινικού
αδικήµατος ή του ̟αρα̟τώµατος. Εάν τα στοιχεία κριθούν ε̟αρκή, ο εν λόγω
οικονοµικός φορέας δεν α̟οκλείεται α̟ό τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Αν
τα µέτρα κριθούν ανε̟αρκή, γνωστο̟οιείται στον οικονοµικό φορέα το σκε̟τικό
της α̟όφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας ̟ου έχει α̟οκλειστεί, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη α̟όφαση, σε εθνικό ε̟ί̟εδο, α̟ό τη συµµετοχή
σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης ̟αραχώρησης δεν µ̟ορεί να κάνει
χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την ̟ερίοδο του α̟οκλεισµού ̟ου ορίζεται
στην εν λόγω α̟όφαση.
2.2.3.8. Η α̟όφαση για την δια̟ίστωση της ε̟άρκειας ή µη των ε̟ανορθωτικών
µέτρων κατά την ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στις ̟αρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.9. Οικονοµικός φορέας, σε βάρος του ο̟οίου έχει ε̟ιβληθεί η κύρωση του
οριζόντιου α̟οκλεισµού σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και για το χρονικό
διάστηµα ̟ου αυτή ορίζει, α̟οκλείεται α̟ό την ̟αρούσα διαδικασία σύναψης της
σύµβασης.
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Κριτήρια Ε̟ιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης ε̟αγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας
σύµβασης α̟αιτείται να ασκούν εµ̟ορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική
δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της ̟ροµήθειας.
Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της
Ευρω̟αϊκής Ένωσης α̟αιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα α̟ό τα
ε̟αγγελµατικά ή εµ̟ορικά µητρώα ̟ου τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανο̟οιούν ο̟οιαδή̟οτε άλλη α̟αίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI
του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην ̟ερί̟τωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του
Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες ̟ου ̟ροσχωρήσει
στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στην ̟ροηγούµενη ̟ερί̟τωση και
έχουν συνάψει διµερείς ή ̟ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, α̟αιτείται να είναι
εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα ε̟αγγελµατικά ή εµ̟ορικά µητρώα.
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς α̟αιτείται να είναι
εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµ̟ορικό ή Βιοµηχανικό ή Ε̟αγγελµατικό
Ε̟ιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού.
2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ε̟άρκεια
Όσον αφορά στην οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ε̟άρκεια για την
̟αρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς ̟ρέ̟ει να έχουν
µέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών
χρήσεων (2018, 2019 & 2020) µεγαλύτερο ή ίσο α̟ό το 1/3 της εκτιµώµενης αξίας
για το σύνολο του συµβατικού αντικειµένου για τα ο̟οία υ̟οβάλλουν
̟ροσφορά άνευ ΦΠΑ. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος
δραστηριο̟οιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών διαχειριστικών
χρήσεων, τότε ο µέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές
χρήσεις δραστηριο̟οιούνται, θα ̟ρέ̟ει να είναι µεγαλύτερος ή ίσος α̟ό το 1/3
της εκτιµώµενης αξίας για τα τµήµατα για τα ο̟οία υ̟οβάλλει ̟ροσφορά άνευ
ΦΠΑ.
2.2.6 Τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα
Ο οικονοµικός φορέας θα ̟ρέ̟ει να είναι ο ̟άροχος των εν θέµατι αδειών ή
ε̟ίσηµος συνεργάτης του ̟αρόχου.
2.2.7 Πρότυ̟α διασφάλισης ̟οιότητας και ̟ρότυ̟α ̟εριβαλλοντικής
διαχείρισης
Στα ̟λαίσια ανάθεσης και εκτέλεσης της ̟αρούσας σύµβασης ̟ροµηθειών δεν
α̟αιτείται η υ̟οβολή ̟ιστο̟οιητικών διασφάλισης ̟οιότητας και
̟εριβαλλοντικής διαχείρισης.
Τ∆-061/21

Σελ. 20/91

22PROC010987805 2022-07-22
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υ̟εργολαβία
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονοµικοί φορείς µ̟ορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονοµικής και
χρηµατοοικονοµικής ε̟άρκειας (της ̟αραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά µε την
τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα (της ̟αραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται
στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε
αυτούς. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, α̟οδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους
αναγκαίους ̟όρους, µε την ̟ροσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων
στην ικανότητα των ο̟οίων στηρίζονται.
Υ̟ό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µ̟ορούν να στηρίζονται
στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των ο̟οίων ̟ροτίθεται
να στηριχθεί ο οικονοµικός φορέας, ̟ληρούν κατά ̟ερί̟τωση τα σχετικά
κριτήρια ε̟ιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι α̟οκλεισµού της ̟αραγράφου
2.2.3. Ο οικονοµικός φορέας υ̟οχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην
ικανότητα του ο̟οίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν ̟ληροί το σχετικό
κριτήριο ε̟ιλογής ή για τον ο̟οίο συντρέχουν λόγοι α̟οκλεισµού, εντός
̟ροθεσµίας τριάντα (30) ηµερών α̟ό την σχετική ̟ρόσκληση της αναθέτουσας
αρχής, η ο̟οία α̟ευθύνεται στον οικονοµικό φορέα µέσω της λειτουργικότητας
«Ε̟ικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ. Ο φορέας ̟ου αντικαθιστά φορέα του
̟ροηγούµενου εδαφίου δεν ε̟ιτρέ̟εται να αντικατασταθεί εκ νέου.
2.2.8.2. Υ̟εργολαβία
Ο οικονοµικός φορέας αναφέρει στην ̟ροσφορά του το τµήµα της σύµβασης
̟ου ̟ροτίθεται να αναθέσει υ̟ό µορφή υ̟εργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους
υ̟εργολάβους ̟ου ̟ροτείνει. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου o ̟ροσφέρων αναφέρει στην
̟ροσφορά του ότι ̟ροτίθεται να αναθέσει τµήµα(τα) της σύµβασης υ̟ό µορφή
υ̟εργολαβίας σε τρίτους σε ̟οσοστό ̟ου υ̟ερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι α̟οκλεισµού της ̟αραγράφου 2.2.3 της ̟αρούσας. Ο
οικονοµικός φορέας υ̟οχρεούται να αντικαταστήσει έναν υ̟εργολάβο, εφόσον
συντρέχουν στο ̟ρόσω̟ό του λόγοι α̟οκλεισµού της ως άνω ̟αραγράφου 2.2.3
2.2.9 Κανόνες α̟όδειξης ̟οιοτικής ε̟ιλογής
Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και ̟ροϋ̟οθέσεις
συµµετοχής τους, ό̟ως ορίζονται στις ̟αραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται
κατά την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς δια του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόµενα στην
̟αράγραφο 2.2.9.1, κατά την υ̟οβολή των δικαιολογητικών της ̟αραγράφου
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύµβασης δια της υ̟εύθυνης δήλωσης, της ̟ερ.
δ΄ της ̟αρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύµφωνα µε την ̟αράγραφό 2.2.8. της ̟αρούσας, οι φορείς στην
ικανότητα των ο̟οίων στηρίζεται υ̟οχρεούνται να α̟οδεικνύουν, κατά τα
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οριζόµενα στις ̟αραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
α̟οκλεισµού της ̟αραγράφου 2.2.3 της ̟αρούσας και ότι ̟ληρούν τα σχετικά
κριτήρια ε̟ιλογής κατά ̟ερί̟τωση.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου o οικονοµικός φορέας αναφέρει στην ̟ροσφορά του ότι
̟ροτίθεται να αναθέσει τµήµα(τα) της σύµβασης υ̟ό µορφή υ̟εργολαβίας σε
τρίτους σε ̟οσοστό ̟ου υ̟ερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής
αξίας της σύµβασης, οι υ̟εργολάβοι υ̟οχρεούνται να α̟οδεικνύουν, κατά τα
οριζόµενα στις ̟αραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
α̟οκλεισµού της ̟αραγράφου 2.2.3 της ̟αρούσας.
Αν ε̟έλθουν µεταβολές στις ̟ροϋ̟οθέσεις τις ο̟οίες οι ̟ροσφέροντες δηλώσουν
ότι ̟ληρούν, σύµφωνα µε το ̟αρόν άρθρο, οι ο̟οίες ε̟έλθουν ή για τις ο̟οίες
λάβουν γνώση µετά την συµ̟λήρωση του ΕΕΕΣ και µέχρι την ηµέρα της
έγγραφης ̟ρόσκλησης για την σύναψη του συµφωνητικού οι ̟ροσφέροντες
οφείλουν να ενηµερώσουν αµελλητί την αναθέτουσα αρχή.
2.2.9.1 Προκαταρκτική α̟όδειξη κατά την υ̟οβολή ̟ροσφορών
Προς ̟ροκαταρκτική α̟όδειξη ότι οι ̟ροσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν
βρίσκονται σε µία α̟ό τις καταστάσεις της ̟αραγράφου 2.2.3 και β) ̟ληρούν τα
σχετικά κριτήρια ε̟ιλογής των ̟αραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της
̟αρούσης, ̟ροσκοµίζουν κατά την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς τους, ως
δικαιολογητικό συµµετοχής, το ̟ροβλε̟όµενο α̟ό το άρθρο 79 ̟αρ. 1 και 3 του
ν. 4412/2016 Ευρω̟αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε το
ε̟ισυνα̟τόµενο στην ̟αρούσα Παράρτηµα V, το ο̟οίο ισοδυναµεί µε
ενηµερωµένη υ̟εύθυνη δήλωση, µε τις συνέ̟ειες του ν. 1599/1986.
Ε̟ισηµαίνεται ότι ̟ρος α̟όδειξη ̟λήρωσης των κριτηρίων ε̟ιλογής των
̟αραγράφων 2.2.4. µέχρι 2.2.8. της ̟αρούσης ο οικονοµικός φορέας
α̟αιτείται να συµ̟ληρώσει µόνο την Ενότητα α του Μέρους IV του ΕΕΕΣ,
χωρίς να υ̟οχρεούται να συµ̟ληρώσει ο̟οιαδή̟οτε άλλη ενότητα του
Μέρους IV.
Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυ̟ο̟οιηµένου εντύ̟ου του Παραρτήµατος 2
του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και συµ̟ληρώνεται α̟ό τους ̟ροσφέροντες
οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες του Παραρτήµατος 1.
Το ΕΕΕΣ φέρει υ̟ογραφή µε ηµεροµηνία εντός του χρονικού διαστήµατος κατά
το ο̟οίο µ̟ορούν να υ̟οβάλλονται ̟ροσφορές. Αν στο διάστηµα ̟ου
µεσολαβεί µεταξύ της ηµεροµηνίας υ̟ογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής
ηµεροµηνίας υ̟οβολής ̟ροσφορών έχουν ε̟έλθει µεταβολές στα δηλωθέντα
στοιχεία, εκ µέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονοµικός φορέας α̟οσύρει την
̟ροσφορά του, χωρίς να α̟αιτείται α̟όφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη
συνέχεια µ̟ορεί να την υ̟οβάλει εκ νέου µε ε̟ίκαιρο ΕΕΕΣ.
Ο οικονοµικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και ̟ληροφορίες
̟ου ̟αρέχει στο ΕΕΕΣ µε συνοδευτική υ̟εύθυνη δήλωση, την ο̟οία υ̟οβάλλει
µαζί µε αυτό.
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Κατά την υ̟οβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υ̟εύθυνης δήλωσης,
είναι δυνατή, µε µόνη την υ̟ογραφή του κατά ̟ερί̟τωση εκ̟ροσώ̟ου του
οικονοµικού φορέα, η ̟ροκαταρκτική α̟όδειξη των λόγων α̟οκλεισµού ̟ου
αναφέρονται στην ̟αράγραφο 2.2.3 της ̟αρούσας, για το σύνολο των φυσικών
̟ροσώ̟ων ̟ου είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή ε̟ο̟τικού οργάνου
του ή έχουν εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, λήψης α̟οφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκ̟ρόσω̟ος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος αυτού,
ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό το ισχύον καταστατικό ή το ̟ρακτικό εκ̟ροσώ̟ησής του
κατά το χρόνο υ̟οβολής της ̟ροσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό
̟ρόσω̟ο να εκ̟ροσω̟εί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
Στην ̟ερί̟τωση υ̟οβολής ̟ροσφοράς α̟ό ένωση οικονοµικών φορέων το ΕΕΕΣ
υ̟οβάλλεται χωριστά α̟ό κάθε µέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ α̟αραιτήτως
̟ρέ̟ει να ̟ροσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του
(συµ̟εριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της
ένωσης,
καθώς
και
ο
εκ̟ρόσω̟ος/συντονιστής
αυτής.http://www.eaadhsy.gr/http://www.hsppa.gr/
Ο οικονοµικός φορέας φέρει την ειδική υ̟οχρέωση, να δηλώσει, µέσω του ΕΕΕΣ,
την κατάστασή του σε σχέση µε τους λόγους ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 73 του
ν. 4412/2016 και την ̟αράγραφο 2.2.3 της ̟αρούσης και ταυτόχρονα να
ε̟ικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα µέτρα ̟ρος α̟οκατάσταση της αξιο̟ιστίας του.
Ιδίως ε̟ισηµαίνεται ότι κατά την α̟άντηση οικονοµικού φορέα στο σχετικό
̟εδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συµφωνιών µε άλλους οικονοµικούς φορείς
µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, η συνδροµή ̟εριστάσεων, ό̟ως η
̟άροδος της τριετούς ̟εριόδου της ισχύος του λόγου α̟οκλεισµού
(̟αραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρµογή της διάταξης της ̟αραγράφου
3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύµφωνα µε την ̟ερ. γ της ̟αραγράφου
2.2.3.4 της ̟αρούσης, αναλύεται στο σχετικό ̟εδίο ̟ου ̟ροβάλλει κατό̟ιν
θετικής α̟άντησης.
Όσον αφορά στις υ̟οχρεώσεις του ως ̟ρος την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης (̟ερ. α’ και β’ της ̟αρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016)
αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί
ληξι̟ρόθεσµες ή εφόσον έχουν υ̟αχθεί σε δεσµευτικό διακανονισµό ̟ου
τηρείται. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, ο οικονοµικός φορέας δεν υ̟οχρεούται να
α̟αντήσει καταφατικά στο σχετικό ̟εδίο του ΕΕΕΣ µε το ο̟οίο ερωτάται εάν ο
οικονοµικός φορέας έχει ανεκ̟λήρωτες υ̟οχρεώσεις όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά ̟ερί̟τωση, εάν έχει
αθετήσει τις ̟αρα̟άνω υ̟οχρεώσεις του.
2.2.9.2 Α̟οδεικτικά µέσα (Υ̟οβάλλονται µόνο α̟ό τον ̟ροσωρινό ανάδοχο
βλ. ̟αράγραφο 3.2)
Α. Για την α̟όδειξη της µη συνδροµής λόγων α̟οκλεισµού κατ’ άρθρο 2.2.3 και
της ̟λήρωσης των κριτηρίων ̟οιοτικής ε̟ιλογής κατά τις ̟αραγράφους 2.2.4,
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2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονοµικοί φορείς ̟ροσκοµίζουν τα δικαιολογητικά του
̟αρόντος. Η ̟ροσκόµιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 3.2 α̟ό τον ̟ροσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή
µ̟ορεί να ζητεί α̟ό ̟ροσφέροντες, σε ο̟οιοδή̟οτε χρονικό σηµείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας, να υ̟οβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, όταν
αυτό α̟αιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υ̟οχρεούνται να υ̟οβάλλουν δικαιολογητικά ή
άλλα α̟οδεικτικά στοιχεία, αν και στο µέτρο ̟ου η αναθέτουσα αρχή έχει τη
δυνατότητα να λαµβάνει τα ̟ιστο̟οιητικά ή τις συναφείς ̟ληροφορίες
α̟ευθείας µέσω ̟ρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε ο̟οιοδή̟οτε κράτος µέλος της Ένωσης, η ο̟οία διατίθεται δωρεάν, ό̟ως εθνικό µητρώο συµβάσεων,
εικονικό φάκελο ε̟ιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα α̟οθήκευσης εγγράφων ή
σύστηµα ̟ροε̟ιλογής. Η δήλωση για την ̟ρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων
εµ̟εριέχεται στο Ευρω̟αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), στο ο̟οίο
̟εριέχονται ε̟ίσης οι ̟ληροφορίες ̟ου α̟αιτούνται για τον συγκεκριµένο
σκο̟ό, ό̟ως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδοµένων, τυχόν δεδοµένα
αναγνώρισης και, κατά ̟ερί̟τωση, η α̟αραίτητη δήλωση συναίνεσης.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υ̟οχρεούνται να υ̟οβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή ̟ου έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. Για την εφαρµογή της
̟αραγράφου αυτής α̟αιτείται ο οικονοµικός φορέας να δηλώνει ρητά στο ΕΕΕΣ
(ΜΕΡΟΣ VI), σε ̟οια δικαιολογητικά αναφέρεται και τον διαγωνισµό ή τη
σύµβαση στην ο̟οία τα είχε ̟ροσκοµίσει. Εφόσον ο οικονοµικός φορέας
αναδειχθεί ως ̟ροσωρινός ανάδοχος, η ΣΤΑΣΥ θα είναι σε θέση να αναζητήσει
τα δικαιολογητικά στο συγκεκριµένο διαγωνισµό/σύµβαση και στη συνέχεια να
τα αναρτήσει στο αντίστοιχο ̟εδίο, ̟ροκειµένου να λάβουν γνώση αυτών και οι
λοι̟οί οικονοµικοί φορείς του ̟αρόντος διαγωνισµού.
Τα δικαιολογητικά του ̟αρόντος υ̟οβάλλονται και γίνονται α̟οδεκτά
σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 2.4.2.5. και 3.2 της ̟αρούσας.
Τα α̟οδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
α̟ό ε̟ίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύµφωνα µε την
̟αράγραφο 2.1.4.
Β.1. Για την α̟όδειξη της µη συνδροµής των λόγων α̟οκλεισµού της
̟αραγράφου 2.2.3 οι ̟ροσφέροντες οικονοµικοί φορείς ̟ροσκοµίζουν
αντίστοιχα τα δικαιολογητικά ̟ου αναφέρονται ̟αρακάτω.
Αν το αρµόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει
τέτοιου είδους έγγραφα ή ̟ιστο̟οιητικά ή ό̟ου το έγγραφα ή τα ̟ιστο̟οιητικά
αυτά δεν καλύ̟τουν όλες τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου αναφέρονται στις ̟αραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 ̟ερ. α’ και β’, καθώς και στην ̟ερ. β΄ της ̟αραγράφου 2.2.3.4,
τα έγγραφα ή τα ̟ιστο̟οιητικά µ̟ορεί να αντικαθίστανται α̟ό ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες ό̟ου δεν ̟ροβλέ̟εται ένορκη
βεβαίωση, α̟ό υ̟εύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώ̟ιον αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε̟αγγελµατικού
ή εµ̟ορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
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χώρας ό̟ου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Οι αρµόδιες δηµόσιες
αρχές ̟αρέχουν, ό̟ου κρίνεται αναγκαίο, ε̟ίσηµη δήλωση στην ο̟οία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ̟ιστο̟οιητικά της ̟αρούσας
̟αραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύ̟τουν όλες τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου
αναφέρονται στις ̟αραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 ̟ερ. α’ και β’, καθώς και στην
̟ερ. β΄ της ̟αραγράφου 2.2.3.4. Οι ε̟ίσηµες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιµες
µέσω του ε̟ιγραµµικού α̟οθετηρίου ̟ιστο̟οιητικών (e-Certis) του άρθρου 81
του ν. 4412/2016.
Ειδικότερα οι οικονοµικοί φορείς ̟ροσκοµίζουν:
α) για την ̟αράγραφο 2.2.3.1 α̟όσ̟ασµα του σχετικού µητρώου, ό̟ως του
̟οινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο ̟ου εκδίδεται α̟ό
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας ό̟ου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, α̟ό
το ο̟οίο ̟ροκύ̟τει ότι ̟ληρούνται αυτές οι ̟ροϋ̟οθέσεις, ̟ου να έχει εκδοθεί
έως τρεις (3) µήνες ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή του.
Η υ̟οχρέωση ̟ροσκόµισης του ως άνω α̟οσ̟άσµατος αφορά και στα µέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή ε̟ο̟τικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα
ή στα ̟ρόσω̟α ̟ου έχουν εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, λήψης α̟οφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω ̟αράγραφο 2.2.3.1,
β) για την ̟αράγραφο 2.2.3.2 ̟ιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό την αρµόδια
αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, ̟ου να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υ̟οβολής του, άλλως, στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος
ισχύος, ̟ου να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή του.
Ιδίως οι οικονοµικοί φορείς ̟ου είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα
̟ροσκοµίζουν:
i) Για την α̟όδειξη της εκ̟λήρωσης των φορολογικών υ̟οχρεώσεων της
̟αραγράφου 2.2.3.2 ̟ερί̟τωση (α) α̟οδεικτικό ενηµερότητας εκδιδόµενο α̟ό
την Α.Α.∆.Ε.
ii) Για την α̟όδειξη της εκ̟λήρωσης των υ̟οχρεώσεων ̟ρος τους οργανισµούς
κοινωνικής ασφάλισης της ̟αραγράφου 2.2.3.2 ̟ερί̟τωση α’ ̟ιστο̟οιητικό
εκδιδόµενο α̟ό τον e-ΕΦΚΑ.
iii) Για την ̟αράγραφο 2.2.3.2 ̟ερί̟τωση α’, ̟λέον των ως άνω ̟ιστο̟οιητικών,
υ̟εύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική α̟όφαση µε
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ για την αθέτηση των υ̟οχρεώσεών τους όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
γ) για την ̟αράγραφο 2.2.3.4 ̟ερί̟τωση β΄ ̟ιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό την
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, ̟ου να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) µήνες ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή του.
Ιδίως οι οικονοµικοί φορείς ̟ου είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα
̟ροσκοµίζουν:
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i) Ενιαίο Πιστο̟οιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας α̟ό το αρµόδιο
Πρωτοδικείο, α̟ό το ο̟οίο ̟ροκύ̟τει ότι δεν τελούν υ̟ό ̟τώχευση, ̟τωχευτικό
συµβιβασµό ή υ̟ό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν
έχουν υ̟αχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ ̟ροσκοµίζεται ε̟ι̟λέον
και ̟ιστο̟οιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. ̟ερί µη έκδοσης α̟όφασης λύσης ή κατάθεσης
αίτησης λύσης του νοµικού ̟ροσώ̟ου, ενώ για τις ΕΠΕ ̟ροσκοµίζεται ε̟ι̟λέον
̟ιστο̟οιητικό µεταβολών.
ii) Πιστο̟οιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. α̟ό το ο̟οίο ̟ροκύ̟τει ότι το νοµικό ̟ρόσω̟ο
δεν έχει λυθεί και τεθεί υ̟ό εκκαθάριση µε α̟όφαση των εταίρων.
iii) Εκτύ̟ωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/ Ε̟ιχείρησης» α̟ό την
ηλεκτρονική ̟λατφόρµα της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, ό̟ως αυτά
εµφανίζονται στο taxisnet, α̟ό την ο̟οία να ̟ροκύ̟τει η µη αναστολή της
ε̟ιχειρηµατικής δραστηριότητάς τους.
Προκειµένου για τα σωµατεία και τους συνεταιρισµούς, το Ενιαίο
Πιστο̟οιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωµατεία α̟ό το
αρµόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισµούς για το χρονικό διάστηµα έως
τις 31.12.2019 α̟ό το Ειρηνοδικείο και µετά την ̟αρα̟άνω ηµεροµηνία α̟ό το
Γ.Ε.Μ.Η.
δ) Για τις λοι̟ές ̟ερι̟τώσεις της ̟αραγράφου 2.2.3.4, υ̟εύθυνη δήλωση του
̟ροσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο ̟ρόσω̟ό του οι
οριζόµενοι στην ̟αράγραφο λόγοι α̟οκλεισµού.
ε) για την ̟αράγραφο 2.2.3.9. υ̟εύθυνη δήλωση του ̟ροσφέροντος οικονοµικού
φορέα ̟ερί µη ε̟ιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου α̟οκλεισµού,
σύµφωνα τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
στ) (∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ) για την ̟αράγραφο 2.2.3.5 δικαιολογητικά ονοµαστικο̟οίησης των
µετοχών, ̟ου καθορίζονται κατωτέρω, εφόσον ο ̟ροσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυµη εταιρία
ή νοµικό ̟ρόσω̟ο στη µετοχική σύνθεση του ο̟οίου συµµετέχει ανώνυµη εταιρεία ή νοµικό
̟ρόσω̟ο της αλλοδα̟ής ̟ου αντιστοιχεί σε ανώνυµη εταιρεία (̟λην των ̟ερι̟τώσεων ̟ου
αναφέρθηκαν στην ̟αρ. 2.2.3.5 της ̟αρούσας ανωτέρω).
Συγκεκριµένα, ̟ροσκοµίζονται:
i) Για την α̟όδειξη της εξαίρεσης α̟ό την υ̟οχρέωση ονοµαστικο̟οίησης των µετοχών τους
κατά την ̟ερ. α) της ̟αραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρµοδίου Χρηµατιστηρίου.
ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της ̟ερ. β) της ̟αραγράφου 2.2.3.5, για την α̟όδειξη του ελέγχου
δικαιωµάτων ψήφου υ̟εύθυνη δήλωση της ελεγχόµενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι
διαφορετική του ̟ροσωρινού αναδόχου, ̟ρόσθετη υ̟εύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις ο̟οίες
αναφέρονται οι ε̟ιχειρήσεις ε̟ενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή
κεφαλαίων ε̟ιχειρηµατικών συµµετοχών, ανά ̟ερί̟τωση και το συνολικό ̟οσοστό των
δικαιωµάτων ψήφου ̟ου ελέγχουν στην ελεγχόµενη α̟ό αυτές εταιρεία. Οι υ̟εύθυνες αυτές
δηλώσεις συνοδεύονται υ̟οχρεωτικά α̟ό βεβαίωση ή άλλο έγγραφο α̟ό το ο̟οίο ̟ροκύ̟τει
ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώµατα ψήφου εταιρείες είναι ε̟ο̟τευόµενες κατά τα οριζόµενα στην
̟αράγραφο 2.2.3.5.
iii) ∆ικαιολογητικά ονοµαστικο̟οίησης µετοχών του ̟ροσωρινού αναδόχου:

Τ∆-061/21

Σελ. 26/91

22PROC010987805 2022-07-22
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
- Πιστο̟οιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι οι
µετοχές είναι ονοµαστικές, ̟ου να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες ̟ριν α̟ό την
υ̟οβολή του.
- Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών
κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), ό̟ως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της
εταιρείας, το ̟ολύ τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες ̟ριν α̟ό την ηµέρα υ̟οβολής της ̟ροσφοράς.
Ειδικότερα:
- Όσον αφορά στις εγκατεστηµένες στην Ελλάδα ανώνυµες εταιρείες υ̟οβάλλεται
̟ιστο̟οιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι οι µετοχές τους είναι ονοµαστικές
και αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών
κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), ό̟ως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της
εταιρείας, το ̟ολύ τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες ̟ριν α̟ό την ηµέρα υ̟οβολής της ̟ροσφοράς.
- Όσον αφορά στις αλλοδα̟ές ανώνυµες εταιρίες ή αλλοδα̟ά νοµικά ̟ρόσω̟α ̟ου
αντιστοιχούν σε ανώνυµες εταιρείες:
Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονοµαστικές µετοχές, ̟ροσκοµίζουν :
i) Πιστο̟οιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι οι
µετοχές τους είναι ονοµαστικές
ii) Αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε τον αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, ό̟ως τα
στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το ̟ολύ 30
εργάσιµες ηµέρες ̟ριν την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς.
iii) Κάθε άλλο στοιχείο α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει η ονοµαστικο̟οίηση µέχρι φυσικού
̟ροσώ̟ου των µετοχών, ̟ου έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιµες ηµέρες ̟ριν
την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς.
Β) εφόσον δεν έχουν υ̟οχρέωση ονοµαστικο̟οίησης µετοχών ή δεν ̟ροβλέ̟εται η
ονοµαστικο̟οίηση των µετοχών, ̟ροσκοµίζουν:
i) βεβαίωση ̟ερί µη υ̟οχρέωσης ονοµαστικο̟οίησης των µετοχών α̟ό αρµόδια αρχή, εφόσον
υ̟άρχει σχετική ̟ρόβλεψη, διαφορετικά ̟ροσκοµίζεται υ̟εύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου.
Για την ̟ερί̟τωση µη ̟ρόβλεψης ονοµαστικο̟οίησης ̟ροσκοµίζεται υ̟εύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόµενου
ii) έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση ̟ροσώ̟ων ̟ου κατέχουν τουλάχιστον 1% των µετοχών
ή δικαιωµάτων ψήφου,
iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, ̟ροσκοµίζεται σχετική κατάσταση ̟ροσώ̟ων, ̟ου
κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα ̟ρόσω̟α αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη
̟ερί̟τωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους ̟ου δεν είναι γνωστά τα ως άνω ̟ρόσω̟α, η δε
αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής.
[Ενα̟όκειται στην αναθέτουσα αρχή να α̟οδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υ̟οβάλλει την
̟ροαναφερόµενη κατάσταση, διαφορετικά η µη υ̟οβολή της σχετικής κατάστασης δεν ε̟ιφέρει έννοµες
συνέ̟ειες σε βάρος της εταιρείας].
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα ̟ρέ̟ει να είναι ε̟ικυρωµένα α̟ό την κατά νόµον αρµόδια αρχή του
κράτους της έδρας του υ̟οψηφίου και να συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονοµαστικο̟οίησης των µετοχών συµ̟ληρώνονται κατά την
̟αράγραφο 3.1.2 της ̟αρούσας.
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Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ε̟ίσης, ε̟ί ̟οινή α̟αραδέκτου της ̟ροσφοράς, εάν στη διαδικασία
συµµετέχει εξωχώρια εταιρεία α̟ό «µη συνεργάσιµα κράτη στον φορολογικό τοµέα» κατά την
έννοια των ̟αρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και α̟ό κράτη ̟ου έχουν
̟ρονοµιακό φορολογικό καθεστώς, ό̟ως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της α̟όφασης της ̟αρ.
7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόµενα στην ̟ερί̟τωση α` της ̟αραγράφου
4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.

B.2. Για την α̟όδειξη της α̟αίτησης του άρθρου 2.2.4. (α̟όδειξη
καταλληλότητας για την άσκηση ε̟αγγελµατικής δραστηριότητας)
̟ροσκοµίζουν ̟ιστο̟οιητικό/βεβαίωση του οικείου ε̟αγγελµατικού ή
εµ̟ορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου
είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ̟ροσκοµίζουν
̟ιστο̟οιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου ε̟αγγελµατικού ή εµ̟ορικού
µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το
ο̟οίο ̟ιστο̟οιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό
ε̟άγγελµά τους. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο
ή το ̟ιστο̟οιητικό µ̟ορεί να αντικαθίσταται α̟ό ένορκη βεβαίωση ή, στα
κράτη - µέλη ή στις χώρες ό̟ου δεν ̟ροβλέ̟εται ένορκη βεβαίωση, α̟ό
υ̟εύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώ̟ιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε̟αγγελµατικού ή εµ̟ορικού
οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας ό̟ου είναι εγκατεστηµένος ο
οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα ̟ου α̟αιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υ̟ό
ανάθεση σύµβασης.
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς ̟ροσκοµίζουν βεβαίωση
εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εµ̟ορικό ή Βιοµηχανικό Ε̟ιµελητήριο ή
Ε̟αγγελµατικό Ε̟ιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού
Υλικού ή ̟ιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό την οικεία υ̟ηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η.
των ως άνω Ε̟ιµελητηρίων.
Ε̟ισηµαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά ̟ου αφορούν στην α̟όδειξη της
α̟αίτησης του άρθρου 2.2.4 (α̟όδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
ε̟αγγελµατικής δραστηριότητας) γίνονται α̟οδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως
τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή τους, εκτός εάν, σύµφωνα
µε τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριµένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την α̟όδειξη της oικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής ε̟άρκειας της
̟αραγράφου 2.2.5 οι οικονοµικοί φορείς, σύµφωνα µε την ̟ερί εταιρειών
νοµοθεσία της χώρας ό̟ου είναι εγκατεστηµένοι, υ̟οβάλλουν Ισολογισµούς
των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (2018, 2019 και 2020), σε
̟ερί̟τωση ̟ου υ̟οχρεούνται στην έκδοση Ισολογισµών ή ∆ήλωση του
συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν
υ̟οχρεούνται στην έκδοση Ισολογισµών. Εάν ο οικονοµικός φορέας, για
βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να ̟ροσκοµίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά,
µ̟ορεί να α̟οδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του ε̟άρκεια
µε ο̟οιοδή̟οτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. Η καταλληλότητα του
̟ροσκοµιζόµενου α̟ό τον οικονοµικό φορέα εγγράφου για την α̟όδειξη της
χρηµατοοικονοµικής του ε̟άρκειας ενα̟όκειται στην κρίση της ΣΤΑΣΥ. Εάν ο
φορέας λειτουργεί για χρόνο µικρότερο της τριετίας θα υ̟οβάλει ισολογισµούς
ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί.
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Β.4. Για την α̟όδειξη της τεχνικής ικανότητας της ̟αραγράφου 2.2.6 ο µεν
̟άροχος ̟ροσκοµίζει βεβαίωση ότι είναι νόµιµος ̟ροµηθευτής του εν θέµατι
̟ροϊόντος, συµ̟εριλαµβανοµένων και όλων των σχετικών δικαιωµάτων
̟νευµατικής-βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, οι δε λοι̟οί οικονοµικοί φορείς
̟ροσκοµίζουν βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας του λογισµικού ότι ο
οικονοµικός φορέας διαθέτει την ιδιότητα του Ε̟ίσηµου Συνεργάτη.
Σε ̟ερί̟τωση κοινο̟ρακτικής εκτέλεσης µε άλλες ε̟ιχειρήσεις θα αναφέρεται
και το ̟οσοστό συµµετοχής στην Κοινο̟ραξία ή την Ένωση, καθώς και το
συγκεκριµένο αντικείµενο αυτής της συµµετοχής.
Β.5. Για την α̟όδειξη της συµµόρφωσής τους µε ̟ρότυ̟α διασφάλισης της
̟αραγράφου 2.2.7 οι οικονοµικοί φορείς ̟ροσκοµίζουν: (∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
Β.6. Για την α̟όδειξη της νόµιµης εκ̟ροσώ̟ησης, στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ο
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό ̟ρόσω̟ο και εγγράφεται υ̟οχρεωτικά ή
̟ροαιρετικά, κατά την κείµενη νοµοθεσία, και δηλώνει την εκ̟ροσώ̟ηση και
τις µεταβολές της σε αρµόδια αρχή (̟χ ΓΕΜΗ), ̟ροσκοµίζει σχετικό
̟ιστο̟οιητικό ισχύουσας εκ̟ροσώ̟ησης, το ο̟οίο ̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί έως
τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή του, εκτός αν αυτό φέρει
συγκεκριµένο χρόνο ισχύος.
Ειδικότερα για τους ηµεδα̟ούς οικονοµικούς φορείς ̟ροσκοµίζονται:
i) για την α̟όδειξη της νόµιµης εκ̟ροσώ̟ησης, στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ο
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό ̟ρόσω̟ο και υ̟οχρεούται, κατά την κείµενη
νοµοθεσία, να δηλώνει την εκ̟ροσώ̟ηση και τις µεταβολές της στο ΓΕΜΗ,
̟ροσκοµίζει σχετικό ̟ιστο̟οιητικό ισχύουσας εκ̟ροσώ̟ησης, το ο̟οίο ̟ρέ̟ει
να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή του.
ii) Για την α̟όδειξη της νόµιµης σύστασης και των µεταβολών του νοµικού
̟ροσώ̟ου γενικό ̟ιστο̟οιητικό µεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) µήνες ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή του.
Στις λοι̟ές ̟ερι̟τώσεις τα κατά ̟ερί̟τωση νοµιµο̟οιητικά έγγραφα σύστασης
και νόµιµης εκ̟ροσώ̟ησης (ό̟ως καταστατικά, ̟ιστο̟οιητικά µεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, α̟οφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώµα, κλ̟.,
ανάλογα µε τη νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα), συνοδευόµενα α̟ό
υ̟εύθυνη δήλωση του νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά
την υ̟οβολή τους.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου για τη διενέργεια της ̟αρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν
χορηγηθεί εξουσίες σε ̟ρόσω̟ο ̟λέον αυτών ̟ου αναφέρονται στα ̟αρα̟άνω
έγγραφα, ̟ροσκοµίζεται ε̟ι̟λέον α̟όφαση- ̟ρακτικό του αρµοδίου
καταστατικού οργάνου διοίκησης του νοµικού ̟ροσώ̟ου µε την ο̟οία
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά ̟ρόσω̟α, εφόσον
έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα ̟ρόσω̟α, ̟ροσκοµίζεται εξουσιοδότηση του
οικονοµικού φορέα.
Οι αλλοδα̟οί οικονοµικοί φορείς ̟ροσκοµίζουν τα ̟ροβλε̟όµενα, κατά τη
νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασης, α̟οδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν
Τ∆-061/21

Σελ. 29/91

22PROC010987805 2022-07-22
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
̟ροβλέ̟ονται, υ̟εύθυνη δήλωση του νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου, α̟ό την ο̟οία
α̟οδεικνύονται τα ανωτέρω ως ̟ρος τη νόµιµη σύσταση, µεταβολές και
εκ̟ροσώ̟ηση του οικονοµικού φορέα.
Οι ως άνω υ̟εύθυνες δηλώσεις γίνονται α̟οδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί
µετά την κοινο̟οίηση της ̟ρόσκλησης για την υ̟οβολή των δικαιολογητικών.
Α̟ό τα ανωτέρω έγγραφα ̟ρέ̟ει να ̟ροκύ̟τουν η νόµιµη σύσταση του
οικονοµικού φορέα, όλες οι σχετικές τρο̟ο̟οιήσεις των καταστατικών, το/τα
̟ρόσω̟ο/α ̟ου δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος, δικαίωµα υ̟ογραφής κλ̟.),
τυχόν τρίτοι, στους ο̟οίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου
εκ̟ροσώ̟ου.
Β.7. Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου είναι εγγεγραµµένοι σε ε̟ίσηµους καταλόγους
̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν
̟ιστο̟οίηση α̟ό οργανισµούς ̟ιστο̟οίησης ̟ου συµµορφώνονται µε τα
ευρω̟αϊκά ̟ρότυ̟α ̟ιστο̟οίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µ̟ορούν να ̟ροσκοµίζουν στις
αναθέτουσες αρχές ̟ιστο̟οιητικό εγγραφής εκδιδόµενο α̟ό την αρµόδια αρχή
ή το ̟ιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό τον αρµόδιο οργανισµό ̟ιστο̟οίησης.
Στα ̟ιστο̟οιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των ο̟οίων
έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονοµικών φορέων στον ε̟ίσηµο κατάλογο ή η
̟ιστο̟οίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η ̟ιστο̟οιούµενη εγγραφή στους ε̟ίσηµους καταλόγους α̟ό τους αρµόδιους
οργανισµούς ή το ̟ιστο̟οιητικό, ̟ου εκδίδεται α̟ό τον οργανισµό
̟ιστο̟οίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις α̟αιτήσεις
̟οιοτικής ε̟ιλογής, τις ο̟οίες καλύ̟τει ο ε̟ίσηµος κατάλογος ή το
̟ιστο̟οιητικό.
Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου είναι εγγεγραµµένοι σε ε̟ίσηµους καταλόγους
α̟αλλάσσονται α̟ό την υ̟οχρέωση υ̟οβολής των δικαιολογητικών ̟ου
αναφέρονται στο ̟ιστο̟οιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς όσον αφορά την
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών,
̟ροσκοµίζονται ε̟ι̟ροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον ε̟ίσηµο κατάλογο
και ̟ιστο̟οιητικά, κατά τα οριζόµενα ανωτέρω στην ̟ερί̟τωση Β.1, υ̟ο̟ερ. i,
ii και iii της ̟ερ. β.
Β.8. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά,
υ̟οβάλλουν τα ̟αρα̟άνω, κατά ̟ερί̟τωση δικαιολογητικά, για κάθε
οικονοµικό φορέα ̟ου συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα
̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 19 ̟αρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου οικονοµικός φορέας ε̟ιθυµεί να στηριχθεί στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 2.2.8 για την α̟όδειξη
ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους ̟όρους, ̟ροσκοµίζει, ιδίως, σχετική
έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον σκο̟ό αυτό. Ειδικότερα,
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̟ροσκοµίζεται έγγραφο (συµφωνητικό ή σε ̟ερί̟τωση νοµικού ̟ροσώ̟ου
α̟όφαση του αρµοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε ̟ερί̟τωση φυσικού
̟ροσώ̟ου υ̟εύθυνη δήλωση), δυνάµει του ο̟οίου αµφότεροι, διαγωνιζόµενος
οικονοµικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη µεταξύ τους συνεργασία
για την κατά ̟ερί̟τωση ̟αροχή ̟ρος τον διαγωνιζόµενο της
χρηµατοοικονοµικής ή/και τεχνικής ή/και ε̟αγγελµατικής ικανότητας του
φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόµενου για την εκτέλεση της
Σύµβασης.
Η σχετική αναφορά θα ̟ρέ̟ει να είναι λε̟τοµερής και να αναφέρει κατ’
ελάχιστον τους συγκεκριµένους ̟όρους ̟ου θα είναι διαθέσιµοι για την εκτέλεση
της σύµβασης και τον τρό̟ο δια του ο̟οίου θα χρησιµο̟οιηθούν αυτοί για την
εκτέλεση της σύµβασης. Ο τρίτος θα δεσµεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον
διαγωνιζόµενο τους συγκεκριµένους ̟όρους κατά τη διάρκεια της σύµβασης και
ο διαγωνιζόµενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε ̟ερί̟τωση ̟ου του ανατεθεί η
σύµβαση.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο τρίτος διαθέτει χρηµατοοικονοµική ε̟άρκεια, θα δηλώνει
ε̟ίσης ότι καθίσταται α̟ό κοινού µε τον διαγωνιζόµενο υ̟εύθυνος για την
εκτέλεση της σύµβασης.
Β.10. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο οικονοµικός φορέας δηλώνει στην ̟ροσφορά του
ότι θα κάνει χρήση υ̟εργολάβων, στις ικανότητες των ο̟οίων δεν στηρίζεται,
̟ροσκοµίζεται υ̟εύθυνη δήλωση του ̟ροσφέροντος µε αναφορά του τµήµατος
της σύµβασης το ο̟οίο ̟ροτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υ̟ό µορφή
υ̟εργολαβίας και υ̟εύθυνη δήλωση των υ̟εργολάβων ότι α̟οδέχονται την
εκτέλεση των εργασιών.
Β.11. Ε̟ισηµαίνεται ότι γίνονται α̟οδεκτές:
 οι ένορκες βεβαιώσεις ̟ου αναφέρονται στην ̟αρούσα ∆ιακήρυξη,
εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή τους,
 οι υ̟εύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινο̟οίηση
της ̟ρόσκλησης για την υ̟οβολή των δικαιολογητικών. Σηµειώνεται ότι
δεν α̟αιτείται θεώρηση του γνησίου της υ̟ογραφής τους.
2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική
ά̟οψη ̟ροσφορά α̟οκλειστικά βάσει τιµής για το σύνολο των ζητούµενων
ειδών ό̟ως αυτά αναφέρονται στο Παράρτηµα I Υ̟όδειγµα Οικονοµικής
Προσφοράς, της ̟αρούσας διακήρυξης.
2.3.2 Βαθµολόγηση και κατάταξη ̟ροσφορών
(∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ).
2.3.3 Ηλεκτρονικοί ̟λειστηριασµοί
(∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ).
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2.4

Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υ̟οβολής ̟ροσφορών
Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται µε βάση τις α̟αιτήσεις ̟ου ορίζονται στη
∆ιακήρυξη, για το σύνολο της ̟ροκηρυχθείσας ̟οσότητας της ̟ροµήθειας στο
σύνολο.
∆εν ε̟ιτρέ̟ονται εναλλακτικές ̟ροσφορές.
∆εν ε̟ιτρέ̟εται η υ̟οβολή ̟ροσφοράς για µέρος των ζητούµενων στο σύνολο
Η ένωση Οικονοµικών Φορέων υ̟οβάλλει κοινή ̟ροσφορά, η ο̟οία
υ̟ογράφεται υ̟οχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε α̟ό όλους τους Οικονοµικούς
Φορείς ̟ου α̟οτελούν την ένωση, είτε α̟ό εκ̟ρόσω̟ό τους νοµίµως
εξουσιοδοτηµένο. Στην ̟ροσφορά, α̟αραιτήτως ̟ρέ̟ει να ̟ροσδιορίζεται η
έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµ̟εριλαµβανοµένης της κατανοµής
αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκ̟ρόσω̟ος/συντονιστής αυτής.
Οι οικονοµικοί φορείς µ̟ορούν να α̟οσύρουν την ̟ροσφορά τους, ̟ριν την
καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής ̟ροσφοράς, χωρίς να α̟αιτείται έγκριση εκ
µέρους του α̟οφαινοµένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υ̟οβάλλοντας
έγγραφη ειδο̟οίηση ̟ρος την αναθέτουσα αρχή µέσω της λειτουργικότητας
«Ε̟ικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ.
2.4.2 Χρόνος και Τρό̟ος υ̟οβολής ̟ροσφορών
2.4.2.1. Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται α̟ό τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά,
µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα ̟ου ορίζει η
̟αρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα
µε τα αναφερόµενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’
εξουσιοδότηση της ̟αρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υ̟΄αριθµ.
64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Α̟όφαση των Υ̟ουργών
Ανά̟τυξης και Ε̟ενδύσεων και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Ρυθµίσεις
τεχνικών ζητηµάτων ̟ου αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων
Προµηθειών και Υ̟ηρεσιών µε χρήση των ε̟ιµέρους εργαλείων και διαδικασιών
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)»
(εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υ̟ηρεσίες).
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς
α̟αιτείται να διαθέτουν ̟ροηγµένη ηλεκτρονική υ̟ογραφή ̟ου υ̟οστηρίζεται
τουλάχιστον α̟ό αναγνωρισµένο (εγκεκριµένο) ̟ιστο̟οιητικό, το ο̟οίο
χορηγήθηκε α̟ό ̟άροχο υ̟ηρεσιών ̟ιστο̟οίησης, ο ο̟οίος ̟εριλαµβάνεται
στον κατάλογο εµ̟ίστευσης ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην α̟όφαση 2009/767/ΕΚ και
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο
ΕΣΗ∆ΗΣ, σύµφωνα µε την ̟ερ. β της ̟αρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και
τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υ̟ηρεσίες.
2.4.2.2. Ο χρόνος υ̟οβολής της ̟ροσφοράς µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ βεβαιώνεται
αυτόµατα α̟ό το ΕΣΗ∆ΗΣ µε υ̟ηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα
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οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως
άνω κοινής υ̟ουργικής α̟όφασης.
Μετά την ̟αρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υ̟άρχει η
δυνατότητα υ̟οβολής ̟ροσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ. Σε ̟ερι̟τώσεις τεχνικής
αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθµίζει τα της
συνέχειας του διαγωνισµού µε αιτιολογηµένη α̟όφασή της.
2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υ̟οβάλλουν µε την ̟ροσφορά τους τα ακόλουθα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και
Υ̟ηρεσίες:
(α) έναν ηλεκτρονικό (υ̟ο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής – Τεχνική ̟ροσφορά», στον ο̟οίο ̟εριλαµβάνεται το σύνολο των
κατά ̟ερί̟τωση α̟αιτούµενων δικαιολογητικών και η τεχνική ̟ροσφορά,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την ̟αρούσα.
(β) έναν ηλεκτρονικό (υ̟ο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά»,
στον ο̟οίο ̟εριλαµβάνεται η οικονοµική ̟ροσφορά του οικονοµικού φορέα και
το σύνολο των κατά ̟ερί̟τωση α̟αιτούµενων δικαιολογητικών.
Α̟ό τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται, µε χρήση της σχετικής
λειτουργικότητας του ΕΣΗ∆ΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της ̟ροσφοράς του ̟ου
έχουν εµ̟ιστευτικό χαρακτήρα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/2016. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει ̟ληροφορίες ως
εµ̟ιστευτικές, λόγω ύ̟αρξης τεχνικού ή εµ̟ορικού α̟ορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές
̟ράξεις ̟ου ε̟ιβάλλουν την εµ̟ιστευτικότητα της συγκεκριµένης ̟ληροφορίας.
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµ̟ιστευτικές, ̟ληροφορίες σχετικά µε τις τιµές
µονάδας, τις ̟ροσφερόµενες ̟οσότητες, την οικονοµική ̟ροσφορά και τα
στοιχεία της τεχνικής ̟ροσφοράς ̟ου χρησιµο̟οιούνται για την αξιολόγησή
της.
2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονοµικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, µεταδεδοµένα
και συνηµµένα ηλεκτρονικά αρχεία, ̟ου αφορούν δικαιολογητικά συµµετοχήςτεχνικής ̟ροσφοράς και οικονοµικής ̟ροσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του ΕΣΗ∆ΗΣ, στην συνέχεια, µέσω σχετικής
λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυ̟ώσεις) σε µορφή ηλεκτρονικών
αρχείων µε µορφότυ̟ο PDF, τα ο̟οία α̟οτελούν συνο̟τική α̟οτύ̟ωση των
καταχωρισµένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών
(εκτυ̟ώσεων) υ̟ογράφονται ψηφιακά, σύµφωνα µε τις ̟ροβλε̟όµενες
διατάξεις (̟ερ. β της ̟αρ. 2 του άρθρου 37) και ε̟ισυνά̟τονται α̟ό τον
Οικονοµικό Φορέα στους αντίστοιχους υ̟οφακέλους. Ε̟ισηµαίνεται ότι η
εξαγωγή και η ε̟ισύναψη των ̟ροαναφερθέντων αναφορών (εκτυ̟ώσεων)
δύναται να ̟ραγµατο̟οιείται για κάθε υ̟οφακέλο ξεχωριστά, α̟ό τη στιγµή
̟ου έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.

Τ∆-061/21

Σελ. 33/91

22PROC010987805 2022-07-22
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνηµµένα ηλεκτρονικά αρχεία της
̟ροσφοράς, οι Οικονοµικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω
(υ̟ο)φακέλους µέσω του Υ̟οσυστήµατος, ως εξής :
Τα έγγραφα ̟ου καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική ̟ροσφορά, και δεν
α̟αιτείται να ̟ροσκοµισθούν και σε έντυ̟η µορφή, γίνονται α̟οδεκτά κατά
̟ερί̟τωση, σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στις διατάξεις:
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) ̟ερί ηλεκτρονικών
δηµοσίων εγγράφων ̟ου φέρουν ηλεκτρονική υ̟ογραφή ή σφραγίδα και,
εφόσον ̟ρόκειται για αλλοδα̟ά δηµόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν
ε̟ισηµείωση e-Apostille
β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) ̟ερί ηλεκτρονικών
ιδιωτικών εγγράφων ̟ου φέρουν ηλεκτρονική υ̟ογραφή ή σφραγίδα
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),
δ) είτε της ̟αρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, ̟ερί χρήσης ηλεκτρονικών
υ̟ογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων,
ε) είτε της ̟αρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, ̟ερί συνυ̟οβολής υ̟εύθυνης
δήλωσης στην ̟ερί̟τωση α̟λής φωτοτυ̟ίας ιδιωτικών εγγράφων.
Ε̟ι̟λέον, δεν ̟ροσκοµίζονται σε έντυ̟η µορφή τα ΦΕΚ και ενηµερωτικά και
τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυ̟α, εταιρικά ή µη, µε ειδικό τεχνικό
̟εριεχόµενο, δηλαδή έντυ̟α µε αµιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, ό̟ως
αριθµούς, α̟οδόσεις σε διεθνείς µονάδες, µαθηµατικούς τύ̟ους και σχέδια.
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του Οικονοµικού
Φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται α̟ό αυτόν σε µορφή ηλεκτρονικών
αρχείων µε µορφότυ̟ο PDF.
Έως την ηµέρα και ώρα α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών ̟ροσκοµίζονται µε
ευθύνη του οικονοµικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυ̟η µορφή και σε
κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον ο̟οίο αναγράφεται ο α̟οστολέας και ως
̟αραλή̟της η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού του ̟αρόντος διαγωνισµού, τα στοιχεία
της ηλεκτρονικής ̟ροσφοράς του, τα ο̟οία α̟αιτείται να ̟ροσκοµισθούν σε
̟ρωτότυ̟η µορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ̟ου ̟ροσκοµίζονται ενδεικτικά είναι :
α) η ̟ρωτότυ̟η εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής, ̟λην των ̟ερι̟τώσεων ̟ου
αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη,
β) αυτά ̟ου δεν υ̟άγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 ̟αρ. 2 του ν. 2690/1999,
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα ο̟οία δεν έχουν ε̟ικυρωθεί α̟ό δικηγόρο ή δεν φέρουν
θεώρηση α̟ό υ̟ηρεσίες και φορείς της ̟ερί̟τωσης α της ̟αρ. 2 του άρθρου 11
του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται α̟ό υ̟εύθυνη δήλωση για την ακρίβειά
τους, καθώς και
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δ) τα αλλοδα̟ά δηµόσια έντυ̟α έγγραφα ̟ου φέρουν την ε̟ισηµείωση της
Χάγης (Apostille), ή ̟ροξενική θεώρηση και δεν έχουν ε̟ικυρωθεί α̟ό
δικηγόρο.
Σε ̟ερί̟τωση µη υ̟οβολής ενός ή ̟ερισσότερων α̟ό τα ως άνω στοιχεία και
δικαιολογητικά ̟ου υ̟οβάλλονται σε έντυ̟η µορφή, ̟λην της ̟ρωτότυ̟ης
εγγύησης συµµετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συµ̟λήρωση
και υ̟οβολή τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Ο φάκελος της ̟ροσφοράς ̟ρέ̟ει να κατατεθεί ή να α̟οσταλεί µε συστηµένη
ε̟ιστολή ή µε υ̟ηρεσία ταχυµεταφορών στην έδρα της ΣΤΑΣΥ, να είναι
σφραγισµένος και να φέρει υ̟οχρεωτικά την ̟αρακάτω ετικέτα:
ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ∆-061/22
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α∆ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΣΙΑΚΗΣ
ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ORACLE»
Προς: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Τµήµα Κεντρικής Γραµµατείας
Αθηνάς 67 105 52 Αθήνα
Ηλεκτρονική ̟ροσφορά µε αρ. …………………..
Υ̟όψη: Ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Στα αλλοδα̟ά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5ης.10.1961, ̟ου κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον
συντάσσονται σε κράτη ̟ου έχουν ̟ροσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως
φέρουν ̟ροξενική θεώρηση. Α̟αλλάσσονται α̟ό την α̟αίτηση ε̟ικύρωσης (µε
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδα̟ά δηµόσια έγγραφα όταν
καλύ̟τονται α̟ό διµερείς ή ̟ολυµερείς συµφωνίες ̟ου έχει συνάψει η Ελλάδα
(ενδεικτικά «Σύµβαση νοµικής συνεργασίας µεταξύ Ελλάδας και Κύ̟ρου –
05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύµβαση ̟ερί α̟αλλαγής α̟ό την
ε̟ικύρωση ορισµένων ̟ράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός
ν.4231/2014)). Ε̟ίσης α̟αλλάσσονται α̟ό την α̟αίτηση ε̟ικύρωσης ή
̟αρόµοιας διατύ̟ωσης δηµόσια έγγραφα ̟ου εκδίδονται α̟ό τις αρχές κράτους
µέλους ̟ου υ̟άγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την α̟λούστευση των
α̟αιτήσεων για την υ̟οβολή ορισµένων δηµοσίων εγγράφων στην ΕΕ, ό̟ως,
ενδεικτικά, το λευκό ̟οινικό µητρώο, υ̟ό τον όρο ότι τα σχετικά µε το γεγονός
αυτό δηµόσια έγγραφα εκδίδονται για ̟ολίτη της Ένωσης α̟ό τις αρχές του
κράτους µέλους της ιθαγένειάς του.
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Ε̟ίσης, γίνονται υ̟οχρεωτικά α̟οδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων
̟ου έχουν εκδοθεί α̟ό αλλοδα̟ές αρχές και έχουν ε̟ικυρωθεί α̟ό δικηγόρο,
σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στην ̟αρ. 2 ̟ερ. β του άρθρου 11 του ν.
2690/1999 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας», ό̟ως αντικαταστάθηκε ως άνω
µε το άρθρο 1 ̟αρ.2 του ν.4250/2014.
Οι ̟ρωτότυ̟ες εγγυήσεις συµµετοχής, ̟λην των εγγυήσεων ̟ου εκδίδονται
ηλεκτρονικά, ̟ροσκοµίζονται, µε ευθύνη του οικονοµικού φορέα, σε κλειστό
φάκελο, στον ο̟οίο αναγράφεται ο α̟οστολέας, τα στοιχεία του ̟αρόντος
διαγωνισµού και ως ̟αραλή̟της η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού, το αργότερο ̟ριν
την ηµεροµηνία και ώρα α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών ̟ου ορίζεται στην ̟αρ.
3.1 της ̟αρούσας, άλλως η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη, µετά α̟ό
γνώµη της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού.
Η ̟ροσκόµιση των εγγυήσεων συµµετοχής ̟ραγµατο̟οιείται είτε µε κατάθεση
του ως άνω φακέλου στην υ̟ηρεσία ̟ρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε
µε την α̟οστολή του ταχυδροµικώς, ε̟ί α̟οδείξει. Το βάρος α̟όδειξης της
έγκαιρης ̟ροσκόµισης φέρει ο οικονοµικός φορέας. Το εµ̟ρόθεσµο
α̟οδεικνύεται µε την ε̟ίκληση του αριθµού ̟ρωτοκόλλου ή την ̟ροσκόµιση
του σχετικού α̟οδεικτικού α̟οστολής κατά ̟ερί̟τωση.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ε̟ιλεγεί η α̟οστολή του φακέλου της εγγύησης
συµµετοχής ταχυδροµικώς, ο οικονοµικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει
αριθµό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο ̟ρωτόκολλο της αναθέτουσας
αρχής, το αργότερο έως την ηµεροµηνία και ώρα α̟οσφράγισης των
̟ροσφορών, µέσω της λειτουργικότητας «Ε̟ικοινωνία», τα σχετικό α̟οδεικτικό
στοιχείο ̟ροσκόµισης (α̟οδεικτικό κατάθεσης σε υ̟ηρεσίες ταχυδροµείου ταχυµεταφορών), ̟ροκειµένου να ενηµερώσει την αναθέτουσα αρχή ̟ερί της
τήρησης της υ̟οχρέωσής του σχετικά µε την (εµ̟ρόθεσµη) ̟ροσκόµιση της
εγγύησης συµµετοχής του στον ̟αρόντα διαγωνισµό.
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική
Προσφορά»
2.4.3.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των ̟ροσφερόντων στη
διαγωνιστική διαδικασία ̟εριλαµβάνουν µε ̟οινή α̟οκλεισµού τα ακόλουθα
υ̟ό α και β στοιχεία:
α) το Ευρω̟αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στις
̟αρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υ̟εύθυνη
δήλωση µε την ο̟οία ο οικονοµικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις
̟ληροφορίες ̟ου ̟αρέχει µε το ΕΕΕΣ σύµφωνα µε την ̟αρ. 9 του ίδιου άρθρου,
β) την εγγύηση συµµετοχής, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016
και τις ̟αραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της ̟αρούσας διακήρυξης.
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Οι ̟ροσφέροντες συµ̟ληρώνουν το σχετικό υ̟όδειγµα ΕΕΕΣ, το ο̟οίο α̟οτελεί
ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσας διακήρυξης ως Παράρτηµα αυτής.
Η συµ̟λήρωσή του δύναται να ̟ραγµατο̟οιηθεί µε χρήση του υ̟οσυστήµατος
Promitheus ESPDint, ̟ροσβάσιµου µέσω της ∆ιαδικτυακής Πύλης
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ, ή άλλης σχετικής συµβατής
̟λατφόρµας υ̟ηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονοµικοί
Φορείς δύνανται για αυτό το σκο̟ό να αξιο̟οιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό
αρχείο µε µορφότυ̟ο XML ̟ου α̟οτελεί ε̟ικουρικό στοιχείο των εγγράφων της
σύµβασης.
Το συµ̟ληρωµένο α̟ό τον Οικονοµικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν
συνοδευτική αυτού υ̟εύθυνη δήλωση, υ̟οβάλλονται σύµφωνα µε την
̟ερί̟τωση δ της ̟αραγράφου 2.4.2.5 της ̟αρούσας, σε ψηφιακά
υ̟ογεγραµµένο ηλεκτρονικό αρχείο µε µορφότυ̟ο PDF
2.4.3.2 Τεχνική ̟ροσφορά
H τεχνική ̟ροσφορά θα ̟ρέ̟ει να καλύ̟τει όλες τις α̟αιτήσεις και τις
̟ροδιαγραφές ̟ου έχουν τεθεί α̟ό την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο
«Α̟αιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήµατος III του Τεύχους
∆ιακήρυξης, ̟εριγράφοντας ακριβώς ̟ώς οι συγκεκριµένες α̟αιτήσεις και
̟ροδιαγραφές ̟ληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, βάσει των ο̟οίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των
̟ροσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα
αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα.
Αναλυτικότερα α̟αιτείται δήλωση του οικονοµικού φορέα στην ηλεκτρονική
φόρµα του συστήµατος ότι έλαβε ̟λήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, τους
α̟οδέχεται ̟λήρως και συµµορφώνεται ̟λήρως µε αυτούς,
Ε̟ίσης η τεχνική ̟ροσφορά του υ̟οψηφίου ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει:
 Προσκόµιση όλων των α̟αιτούµενων τεχνικών φυλλαδίων (ό̟ου
α̟αιτούνται ανά τµήµα). Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα
έντυ̟α - εταιρικά ή µη - µε ειδικό τεχνικό ̟εριεχόµενο µ̟ορούν να
υ̟οβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται α̟ό µετάφραση στην
ελληνική.
 Προσκόµιση όλων των α̟αιτούµενων ̟ιστο̟οιητικών (ό̟ου α̟αιτούνται
ανά τµήµα), τα ο̟οία διασφαλίζουν τα α̟αιτούµενα χαρακτηριστικά των
̟ρος ̟ροµήθεια υλικών και τα ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να είναι σε ισχύ.
 Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του Υ̟οψηφίου ̟ερί δέσµευσής του ̟ερί γνήσιων
εκδόσεων του κατασκευαστή.
2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρό̟ος σύνταξης
και υ̟οβολής οικονοµικών ̟ροσφορών
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην
̟αρούσα κριτήριο ανάθεσης και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα I
του Τεύχους ∆ιακήρυξης «Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς».
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Η τιµή των ̟ρος ̟ροµήθεια αγαθών δίνεται σε ευρώ στο σύνολο.
Στην ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος οι οικονοµικοί φορείς συµ̟ληρώνουν
στην οικονοµική ̟ροσφορά το τίµηµα της ̟ροσφοράς τους.
Οι οικονοµικοί φορείς θα ε̟ισυνάψουν στον (υ̟ο)φάκελλο «Οικονοµική
Προσφορά» την ηλεκτρονική οικονοµική ̟ροσφορά τους ηλεκτρονικά
υ̟ογεγραµµένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε το υ̟όδειγµα
̟ου υ̟άρχει στο Παράρτηµα Ι της ̟αρούσας διακήρυξης, σε µορφή pdf.
Στην τιµή ̟εριλαµβάνονται οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
ε̟ιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµ̟εριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α., για την ̟αράδοση των υλικών στον τό̟ο και µε τον τρό̟ο ̟ου
̟ροβλέ̟εται στα έγγραφα της σύµβασης.
Οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις υ̟όκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήµου 3% και στην ε̟’ αυτού 20% εισφορά υ̟έρ ΟΓΑ, ήτοι 0,6%.
Οι ̟ροσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και
δεν ανα̟ροσαρµόζονται.
Ως α̟αράδεκτες θα α̟ορρί̟τονται ̟ροσφορές στις ο̟οίες: α) δεν δίνεται τιµή
σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ ̟ρος ξένο νόµισµα, β) δεν ̟ροκύ̟τει µε
σαφήνεια η ̟ροσφερόµενη τιµή, µε την ε̟ιφύλαξη του άρθρου 102 του ν.
4412/2016 και γ) η τιµή υ̟ερβαίνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό της σύµβασης ̟ου
καθορίζεται και τεκµηριώνεται α̟ό την αναθέτουσα αρχή στο στο άρθρο 1.3 της
̟αρούσας διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των ̟ροσφορών
Οι υ̟οβαλλόµενες ̟ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς
για διάστηµα έξι (6) µηνών α̟ό την ε̟όµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας
υ̟οβολής ̟ροσφορών.
Προσφορά η ο̟οία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο α̟ό τον ανωτέρω
̟ροβλε̟όµενο α̟ορρί̟τεται ως µη κανονική.
Η ισχύς της ̟ροσφοράς µ̟ορεί να ̟αρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο
ζητηθεί α̟ό την αναθέτουσα αρχή, ̟ριν α̟ό τη λήξη της, µε αντίστοιχη
̟αράταση της εγγυητικής ε̟ιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 72 ̟αρ. 1 του ν. 4412/2016 και την ̟αράγραφο 2.2.2. της ̟αρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την ̟ροβλε̟όµενη ως άνω αρχική
διάρκεια. Σε ̟ερί̟τωση αιτήµατος της αναθέτουσας αρχής για ̟αράταση της
ισχύος της ̟ροσφοράς, για τους οικονοµικούς φορείς, ̟ου α̟οδέχτηκαν την
̟αράταση, ̟ριν τη λήξη ισχύος των ̟ροσφορών τους, οι ̟ροσφορές ισχύουν και
τους δεσµεύουν για το ε̟ι̟λέον αυτό χρονικό διάστηµα.
Μετά τη λήξη και του ̟αρα̟άνω ανώτατου ορίου χρόνου ̟αράτασης ισχύος της
̟ροσφοράς, τα α̟οτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν
η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά ̟ερί̟τωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της
διαδικασίας εξυ̟ηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, ο̟ότε οι οικονοµικοί φορείς ̟ου
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συµµετέχουν στη διαδικασία µ̟ορούν να ε̟ιλέξουν είτε να ̟αρατείνουν την
̟ροσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί ̟ριν την
̟άροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου ̟αράτασης της ̟ροσφοράς τους είτε όχι.
Στην τελευταία ̟ερί̟τωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους ̟αρατείνουν τις
̟ροσφορές τους και α̟οκλείονται οι λοι̟οί οικονοµικοί φορείς.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου λήξει ο χρόνος ισχύος των ̟ροσφορών και δεν ζητηθεί
̟αράταση της ̟ροσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται µε αιτιολογηµένη
α̟όφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύµβασης εξυ̟ηρετεί το δηµόσιο
συµφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων α̟ό τους οικονοµικούς φορείς ̟ου
συµµετέχουν στη διαδικασία να ̟αρατείνουν την ̟ροσφορά τους.
2.4.6 Λόγοι α̟όρριψης ̟ροσφορών
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα α̟οτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης
των ̟ροσφορών, α̟ορρί̟τει, σε κάθε ̟ερί̟τωση, ̟ροσφορά:
α) η ο̟οία α̟οκλίνει α̟ό α̟αράβατους όρους ̟ερί σύνταξης και υ̟οβολής της
̟ροσφοράς, ή δεν υ̟οβάλλεται εµ̟ρόθεσµα µε τον τρό̟ο και µε το ̟εριεχόµενο
̟ου ορίζεται στην ̟αρούσα και συγκεκριµένα στις ̟αραγράφους 2.4.1 (Γενικοί
όροι υ̟οβολής ̟ροσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρό̟ος υ̟οβολής ̟ροσφορών),
2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής
̟ροσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής ̟ροσφοράς, τρό̟ος
σύνταξης και υ̟οβολής οικονοµικών ̟ροσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος
̟ροσφορών), 3.1. (Α̟οσφράγιση και αξιολόγηση ̟ροσφορών), 3.2 (Πρόσκληση
υ̟οβολής δικαιολογητικών ̟ροσωρινού αναδόχου) της ̟αρούσας,
β) η ο̟οία ̟εριέχει ατελείς, ελλι̟είς, ασαφείς ή λανθασµένες ̟ληροφορίες ή
τεκµηρίωση, συµ̟εριλαµβανοµένων των ̟ληροφοριών ̟ου ̟εριέχονται στο
ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν ε̟ιδέχονται συµ̟λήρωσης, διόρθωσης, α̟οσαφήνισης
ή διευκρίνισης ή, εφόσον ε̟ιδέχονται, δεν έχουν α̟οκατασταθεί α̟ό τον
̟ροσφέροντα, εντός της ̟ροκαθορισµένης ̟ροθεσµίας, σύµφωνα το άρθρο 102
του ν. 4412/2016 και την ̟αρ. 3.1.2.1 της ̟αρούσας διακήρυξης,
γ) για την ο̟οία ο ̟ροσφέρων δεν ̟αράσχει τις α̟αιτούµενες εξηγήσεις, εντός
της ̟ροκαθορισµένης ̟ροθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι α̟οδεκτή α̟ό την
αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την ̟αρ. 3.1.2.1 της ̟αρούσας και τα άρθρα 102
και 103 του ν. 4412/2016,
δ) η ο̟οία είναι εναλλακτική ̟ροσφορά,
ε) η ο̟οία υ̟οβάλλεται α̟ό έναν ̟ροσφέροντα ̟ου έχει υ̟οβάλλει δύο ή
̟ερισσότερες ̟ροσφορές. Ο ̟εριορισµός αυτός ισχύει, υ̟ό τους όρους της
̟αραγράφου 2.2.3.4 ̟ερ.γ της ̟αρούσας ( ̟ερ. γ΄ της ̟αρ. 4 του άρθρου73 του ν.
4412/2016) και στην ̟ερί̟τωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη,
καθώς και στην ̟ερί̟τωση οικονοµικών φορέων ̟ου συµµετέχουν είτε
αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.
στ) η ο̟οία είναι υ̟ό αίρεση,
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ζ) η ο̟οία θέτει όρο ανα̟ροσαρµογής,
η) για την ο̟οία ο ̟ροσφέρων δεν ̟αράσχει, εντός α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας
είκοσι (20) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση σε αυτόν σχετικής ̟ρόσκλησης της
αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά µε την τιµή ή το κόστος ̟ου ̟ροτείνει
σε αυτήν, στην ̟ερί̟τωση ̟ου η ̟ροσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαµηλή σε
σχέση µε τα αγαθά, σύµφωνα µε την ̟αρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,
θ) εφόσον δια̟ιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαµηλή διότι δε συµµορφώνεται µε
τις ισχύουσες υ̟οχρεώσεις της ̟αρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,
ι) η ο̟οία ̟αρουσιάζει α̟οκλίσεις ως ̟ρος τους όρους και τις τεχνικές
̟ροδιαγραφές της σύµβασης,
ια) η ο̟οία ̟αρουσιάζει ελλείψεις ως ̟ρος τα δικαιολογητικά ̟ου ζητούνται
α̟ό τα έγγραφα της ̟αρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θερα̟ευτούν α̟ό
τον ̟ροσφέροντα µε την υ̟οβολή ή τη συµ̟λήρωσή τους, εντός της
̟ροκαθορισµένης ̟ροθεσµίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 102 και 103 του
ν.4412/2016,
ιβ) εάν α̟ό τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, ̟ου
̟ροσκοµίζονται α̟ό τον ̟ροσωρινό ανάδοχο, δεν α̟οδεικνύεται η µη
συνδροµή των λόγων α̟οκλεισµού της ̟αραγράφου 2.2.3 της ̟αρούσας ή η
̟λήρωση µιας ή ̟ερισσότερων α̟ό τις α̟αιτήσεις των κριτηρίων ̟οιοτικής
ε̟ιλογής, σύµφωνα µε τις ̟αραγράφους 2.2.4. ε̟., ̟ερί κριτηρίων ε̟ιλογής,
ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του
ν.4412/2016, δια̟ιστωθεί ότι τα στοιχεία ̟ου δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο
79 του ν. 4412/2016, είναι εκ ̟ροθέσεως α̟ατηλά, ή ότι έχουν υ̟οβληθεί ̟λαστά
α̟οδεικτικά στοιχεία.
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3.

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Α̟οσφράγιση και αξιολόγηση ̟ροσφορών

3.1.1

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

-

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ηλεκτρονική α̟οσφράγιση ̟ροσφορών

Το ̟ιστο̟οιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών
αρµόδιο όργανο της ΣΤΑΣΥ, ήτοι η ε̟ιτρο̟ή διενέργειας/ε̟ιτρο̟ή
αξιολόγησης, εφεξής Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού, ̟ροβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας ηλεκτρονικής α̟οσφράγισης των φακέλων των ̟ροσφορών, κατά
το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:


Ηλεκτρονική Α̟οσφράγιση του (υ̟ό)φακέλου «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υ̟ό)φακέλου «Οικονοµική
Προσφορά», την 06η Σε̟τεµβρίου 2022 και ώρα 12.00 µ.µ.

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των ̟ροσφορών ̟ου α̟οσφραγίζονται είναι
̟ροσβάσιµα µόνο στα µέλη της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού και την ΣΤΑΣΥ.
3.1.2

Αξιολόγηση ̟ροσφορών

3.1.2.1 Μετά την κατά ̟ερί̟τωση ηλεκτρονική α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών η
ΣΤΑΣΥ ̟ροβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, µέσω των αρµόδιων
̟ιστο̟οιηµένων στο ΕΣΗ∆ΗΣ οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι̟ά των
κειµένων διατάξεων.
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και της
διαφάνειας, ζητά α̟ό τους ̟ροσφέροντες οικονοµικούς φορείς, όταν οι
̟ληροφορίες ή η τεκµηρίωση ̟ου ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλονται είναι ή εµφανίζονται
ελλι̟είς ή λανθασµένες, συµ̟εριλαµβανοµένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν
λεί̟ουν συγκεκριµένα έγγραφα, να υ̟οβάλλουν, να συµ̟ληρώνουν, να
α̟οσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές ̟ληροφορίες ή τεκµηρίωση,
εντός ̟ροθεσµίας όχι µικρότερης των δέκα (10) ηµερών και όχι µεγαλύτερης των
είκοσι (20) ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία κοινο̟οίησης σε αυτούς της σχετικής
̟ρόσκλησης. Η συµ̟λήρωση ή η α̟οσαφήνιση ζητείται και γίνεται α̟οδεκτή
υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι δεν τρο̟ο̟οιείται η ̟ροσφορά του οικονοµικού φορέα
και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδοµένα, των ο̟οίων είναι αντικειµενικά
εξακριβώσιµος ο ̟ρογενέστερος χαρακτήρας σε σχέση µε το ̟έρας της
καταληκτικής ̟ροθεσµίας ̟αραλαβής ̟ροσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄
αναλογίαν και για τυχόν ελλεί̟ουσες δηλώσεις, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι
βεβαιώνουν γεγονότα αντικειµενικώς εξακριβώσιµα.
Ειδικότερα:
α) Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού εξετάζει αρχικά την ̟ροσκόµιση της εγγύησης
συµµετοχής, σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε ̟ερί̟τωση
̟αράλειψης ̟ροσκόµισης, είτε της εγγύησης συµµετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης,
µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής ̟ροσφορών, είτε του ̟ρωτοτύ̟ου
της έντυ̟ης εγγύησης συµµετοχής, µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα
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α̟οσφράγισης, η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού συντάσσει ̟ρακτικό στο ο̟οίο
εισηγείται την α̟όρριψη της ̟ροσφοράς ως α̟αράδεκτης.
Στη συνέχεια εκδίδεται α̟ό την αναθέτουσα αρχή α̟όφαση, µε την ο̟οία
ε̟ικυρώνεται το ανωτέρω ̟ρακτικό. Η α̟όφαση α̟όρριψης της ̟ροσφοράς του
̟αρόντος εδαφίου εκδίδεται ̟ριν α̟ό την έκδοση ο̟οιασδή̟οτε άλλης
α̟όφασης σχετικά µε την αξιολόγηση των ̟ροσφορών της οικείας διαδικασίας
ανάθεσης σύµβασης και κοινο̟οιείται σε όλους τους ̟ροσφέροντες, µέσω της
λειτουργικότητας της «Ε̟ικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο
ΕΣΗ∆ΗΣ.
Κατά της εν λόγω α̟όφασης χωρεί ̟ροδικαστική ̟ροσφυγή, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην ̟αράγραφο 3.4 της ̟αρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή ε̟ικοινωνεί ̟αράλληλα µε τους φορείς ̟ου φέρονται να
έχουν εκδώσει τις εγγυητικές ε̟ιστολές, ̟ροκειµένου να δια̟ιστώσει την
εγκυρότητά τους.
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω α̟όφασης η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού ̟ροβαίνει
αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και εν συνεχεία στην
αξιολόγηση των τεχνικών ̟ροσφορών των ̟ροσφερόντων των ο̟οίων τα
δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε ̟λήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε
τους όρους της ̟αρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται µε την
καταχώριση σε ̟ρακτικό των ̟ροσφερόντων, των α̟οτελεσµάτων του ελέγχου
και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών
̟ροσφορών.
γ) Στη συνέχεια η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού ̟ροβαίνει στην αξιολόγηση των
οικονοµικών ̟ροσφορών των ̟ροσφερόντων, των ο̟οίων τα δικαιολογητικά
συµµετοχής και η τεχνική ̟ροσφορά κρίθηκαν α̟οδεκτά, συντάσσει ̟ρακτικό
στο ο̟οίο καταχωρίζονται οι οικονοµικές ̟ροσφορές κατά σειρά µειοδοσίας και
εισηγείται αιτιολογηµένα την α̟οδοχή ή α̟όρριψή τους, την κατάταξη των
̟ροσφορών και την ανάδειξη του ̟ροσωρινού αναδόχου.
Εάν οι ̟ροσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο
της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή α̟αιτεί α̟ό τους οικονοµικούς φορείς, µέσω
της λειτουργικότητας της «Ε̟ικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο
ΕΣΗ∆ΗΣ, να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος ̟ου ̟ροτείνουν στην ̟ροσφορά
τους, εντός α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ηµερών
α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής ̟ρόσκλησης. Στην ̟ερί̟τωση αυτή
εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα ̟αρεχόµενα στοιχεία δεν
εξηγούν κατά τρό̟ο ικανο̟οιητικό το χαµηλό ε̟ί̟εδο της τιµής ή του κόστους
̟ου ̟ροτείνεται, η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται ως µη κανονική.
Στην ̟ερί̟τωση ισότιµων ̟ροσφορών η αναθέτουσα αρχή ε̟ιλέγει τον ανάδοχο
µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟έβαλαν ισότιµες
̟ροσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώ̟ιον της Ε̟ιτρο̟ής του ∆ιαγωνισµού και
̟αρουσία των οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟έβαλαν τις ισότιµες ̟ροσφορές.
Στη συνέχεια, εφόσον το α̟οφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει
τα ανωτέρω ̟ρακτικά εκδίδεται α̟όφαση για τα α̟οτελέσµατα όλων των
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ανωτέρω σταδίων («∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονοµική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή ̟ροσκαλεί εγγράφως, µέσω
της λειτουργικότητας της «Ε̟ικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο
ΕΣΗ∆ΗΣ, τον ̟ρώτο σε κατάταξη µειοδότη στον ο̟οίον ̟ρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («̟ροσωρινός ανάδοχος») να υ̟οβάλει τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την ̟αράγραφο 3.2
της ̟αρούσας, ̟ερί ̟ρόσκλησης για υ̟οβολή δικαιολογητικών. Η α̟όφαση
έγκρισης των ̟ρακτικών δεν κοινο̟οιείται στους ̟ροσφέροντες και
ενσωµατώνεται στην α̟όφαση κατακύρωσης.
Όταν εξ αρχής έχει υ̟οβληθεί µία ̟ροσφορά, τα α̟οτελέσµατα όλων των
σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής,
Τεχνικής Προσφοράς και Οικονοµικής Προσφοράς, ε̟ικυρώνονται µε την
α̟όφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε την
̟αράγραφο 3.3 της ̟αρούσας, ̟ου εκδίδεται µετά το ̟έρας και του τελευταίου
σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω α̟όφασης χωρεί ̟ροδικαστική
̟ροσφυγή ενώ̟ιον της ΑΕΠΠ σύµφωνα µε όσα ̟ροβλέ̟ονται στην ̟αράγραφο
3.4 της ̟αρούσας.
3.2

Πρόσκληση υ̟οβολής δικαιολογητικών ̟ροσωρινού αναδόχου ∆ικαιολογητικά ̟ροσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των ̟ροσφορών, η ΣΤΑΣΥ α̟οστέλλει σχετική
ηλεκτρονική ̟ρόσκληση στον ̟ροσφέροντα, στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («̟ροσωρινό ανάδοχο»), µέσω της λειτουργικότητας της
«Ε̟ικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ, και τον καλεί να
υ̟οβάλει εντός ̟ροθεσµίας δέκα (10) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής
έγγραφης ειδο̟οίησης σε αυτόν, τα α̟οδεικτικά έγγραφα νοµιµο̟οίησης και τα
̟ρωτότυ̟α ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών ̟ου ̟εριγράφονται στην
̟αράγραφο 2.2.9.2. της ̟αρούσας διακήρυξης, ως α̟οδεικτικά στοιχεία για τη
µη συνδροµή των λόγων α̟οκλεισµού της ̟αραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης,
καθώς και για την ̟λήρωση των κριτηρίων ̟οιοτικής ε̟ιλογής των
̟αραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω
̟αραγράφου α̟οστέλλονται α̟ό αυτόν σε µορφή ηλεκτρονικών αρχείων µε
µορφότυ̟ο PDF, σύµφωνα µε τα ειδικώς οριζόµενα στην ̟αράγραφο 2.4.2.5 της
̟αρούσας.
Εντός της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το
αργότερο έως την τρίτη εργάσιµη ηµέρα α̟ό την καταληκτική ηµεροµηνία
ηλεκτρονικής υ̟οβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ̟ροσκοµίζονται µε
ευθύνη του οικονοµικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυ̟η µορφή και σε
κλειστό φάκελο, στον ο̟οίο αναγράφεται ο α̟οστολέας, τα στοιχεία του
∆ιαγωνισµού και ως ̟αραλή̟της η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού, τα στοιχεία και
δικαιολογητικά, τα ο̟οία α̟αιτείται να ̟ροσκοµισθούν σε έντυ̟η µορφή (ως
̟ρωτότυ̟α ή ακριβή αντίγραφα), σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στις διατάξεις
της ως άνω ̟αραγράφου 2.4.2.5.
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Αν δεν ̟ροσκοµισθούν τα ̟αρα̟άνω δικαιολογητικά ή υ̟άρχουν ελλείψεις σε
αυτά ̟ου υ̟oβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον ̟ροσωρινό ανάδοχο να
̟ροσκοµίσει τα ελλεί̟οντα δικαιολογητικά ή να συµ̟ληρώσει τα ήδη
υ̟οβληθέντα ή να ̟αράσχει διευκρινήσεις µε την έννοια του άρθρου 102 του ν.
4412/2016, εντός δέκα (10) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής
̟ρόσκλησης σε αυτόν.
Ο ̟ροσωρινός ανάδοχος δύναται να υ̟οβάλει αίτηµα, µέσω της
λειτουργικότητας της «Ε̟ικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο
ΕΣΗ∆ΗΣ, ̟ρος την αναθέτουσα αρχή, για ̟αράταση της ως άνω ̟ροθεσµίας,
συνοδευόµενο α̟ό α̟οδεικτικά έγγραφα ̟ερί αίτησης χορήγησης
δικαιολογητικών ̟ροσωρινού αναδόχου. Στην ̟ερί̟τωση αυτή η αναθέτουσα
αρχή ̟αρατείνει την ̟ροθεσµία υ̟οβολής αυτών, για όσο χρόνο α̟αιτηθεί για
τη χορήγησή τους α̟ό τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές. Ο ̟ροσωρινός ανάδοχος
µ̟ορεί να αξιο̟οιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής ̟ροθεσµίας για
την υ̟οβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της ̟ροθεσµίας για την
̟ροσκόµιση ελλει̟όντων ή τη συµ̟λήρωση ήδη υ̟οβληθέντων
δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω
̟ροβλέ̟εται. Η ̟αρούσα ρύθµιση εφαρµόζεται αναλόγως και όταν η
αναθέτουσα αρχή ζητήσει την ̟ροσκόµιση των δικαιολογητικών κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης των ̟ροσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής και ̟ριν α̟ό
το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρµογή της διάταξης του ̟ρώτου εδαφίου της
̟αρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουµένων των αρχών της ίσης
µεταχείρισης και της διαφάνειας.
Α̟ορρί̟τεται η ̟ροσφορά του ̟ροσωρινού αναδόχου, κατα̟ί̟τει υ̟έρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον
̟ροσφέροντα ̟ου υ̟έβαλε την αµέσως ε̟όµενη ̟λέον συµφέρουσα α̟ό
οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών δια̟ιστωθεί ότι τα στοιχεία
̟ου δηλώθηκαν µε το Ευρω̟αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ
̟ροθέσεως α̟ατηλά, ή έχουν υ̟οβληθεί ̟λαστά α̟οδεικτικά στοιχεία, ή
ii) δεν υ̟οβληθούν στο ̟ροκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα α̟αιτούµενα
̟ρωτότυ̟α ή αντίγραφα των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών, ή
iii) α̟ό τα δικαιολογητικά ̟ου ̟ροσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµ̟ροθέσµως, δεν
α̟οδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων α̟οκλεισµού σύµφωνα µε την
̟αράγραφο 2.2.3 (λόγοι α̟οκλεισµού) ή η ̟λήρωση µιας ή ̟ερισσοτέρων α̟ό
τις α̟αιτήσεις των κριτηρίων ̟οιοτικής ε̟ιλογής σύµφωνα µε τις ̟αραγράφους
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ̟οιοτικής ε̟ιλογής) της ̟αρούσας.
Σε ̟ερί̟τωση έγκαιρης και ̟ροσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής
για µεταβολές στις ̟ροϋ̟οθέσεις, τις ο̟οίες ο ̟ροσωρινός ανάδοχος είχε
δηλώσει µε το Ευρω̟αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) ότι ̟ληροί, οι
ο̟οίες µεταβολές ε̟ήλθαν ή για τις ο̟οίες µεταβολές έλαβε γνώση µετά την
δήλωση και µέχρι την ηµέρα της σύναψης της σύµβασης (οψιγενείς µεταβολές),
δεν κατα̟ί̟τει υ̟έρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.
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Αν κανένας α̟ό τους ̟ροσφέροντες δεν υ̟οβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή
δεν ̟ροσκοµίσει ένα ή ̟ερισσότερα α̟ό τα α̟αιτούµενα έγγραφα και
δικαιολογητικά ή δεν α̟οδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε µία α̟ό τις καταστάσεις
της ̟αραγράφου 2.2.3 της ̟αρούσας διακήρυξης και β) ̟ληροί τα σχετικά
κριτήρια ̟οιοτικής ε̟ιλογής τα ο̟οία έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε τις
̟αραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της ̟αρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη
σύνταξη ̟ρακτικού α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή του ∆ιαγωνισµού, στο ο̟οίο
αναγράφεται η τυχόν συµ̟λήρωση δικαιολογητικών σύµφωνα µε όσα ορίζονται
ανωτέρω (̟αράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο α̟οφαινόµενο όργανο
της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη α̟όφασης είτε για την κατακύρωση της
σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας.
Ε̟ισηµαίνεται ότι, η ΣΤΑΣΥ, αιτιολογηµένα και κατό̟ιν γνώµης της αρµόδιας
ε̟ιτρο̟ής του διαγωνισµού, µ̟ορεί να κατακυρώσει τη σύµβαση για ολόκληρη
ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ̟οσότητα αγαθών α̟ό αυτή ̟ου καθορίζεται στην
̟αρούσα σε ̟οσοστό και ως εξής: Το ̟οσοστό αυτό δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει το
εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ̟οσότητας στην ̟ερί̟τωση της
µεγαλύτερης ̟οσότητας και το ̟οσοστό αυτό δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει το 80%
στην ̟ερί̟τωση µικρότερης ̟οσότητας.
3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης

3.3.1. Τα α̟οτελέσµατα του ελέγχου των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών και της
εισήγησης της Ε̟ιτρο̟ής ε̟ικυρώνονται µε την α̟όφαση κατακύρωσης, στην
ο̟οία ενσωµατώνεται η α̟όφαση έγκρισης των ̟ρακτικών των ̟ερ. α & β της
̟αρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (̟ερί αξιολόγησης των δικαιολογητικών
συµµετοχής, της τεχνικής και της οικονοµικής ̟ροσφοράς).
Η ΣΤΑΣΥ κοινο̟οιεί, µέσω της λειτουργικότητας της «Ε̟ικοινωνίας», σε όλους
τους οικονοµικούς φορείς ̟ου έλαβαν µέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός
α̟ό όσους α̟οκλείστηκαν οριστικά δυνάµει της ̟αρ. 1 του άρθρου 72 του ν.
4412/2016, την α̟όφαση κατακύρωσης, στην ο̟οία αναφέρονται υ̟οχρεωτικά
οι ̟ροθεσµίες για την αναστολή της σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε τα άρθρα
360 έως 372 του ν. 4412/2016, µαζί µε αντίγραφο όλων των ̟ρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των ̟ροσφορών, και, ε̟ι̟λέον, αναρτά
τα δικαιολογητικά του ̟ροσωρινού αναδόχου στα «Συνηµµένα Ηλεκτρονικού
∆ιαγωνισµού». Μετά την έκδοση και κοινο̟οίηση της α̟όφασης κατακύρωσης
οι ̟ροσφέροντες λαµβάνουν γνώση των λοι̟ών συµµετεχόντων στη διαδικασία
και των στοιχείων ̟ου υ̟οβλήθηκαν α̟ό αυτούς, µε ενέργειες της αναθέτουσας
αρχής. Κατά της α̟όφασης κατακύρωσης χωρεί ̟ροδικαστική ̟ροσφυγή
ενώ̟ιον της ΑΕΠΠ, σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3.4 της ̟αρούσας. ∆εν
ε̟ιτρέ̟εται η άσκηση άλλης διοικητικής ̟ροσφυγής κατά της ανωτέρω
α̟όφασης.
3.3.2. Η α̟όφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι
ακόλουθες ̟ροϋ̟οθέσεις σωρευτικά:
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α) κοινο̟οιηθεί η α̟όφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονοµικούς φορείς
̟ου δεν έχουν α̟οκλειστεί οριστικά,
β) ̟αρέλθει ά̟ρακτη η ̟ροθεσµία άσκησης ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής ή σε
̟ερί̟τωση άσκησης, ̟αρέλθει ά̟ρακτη η ̟ροθεσµία άσκησης αίτησης
αναστολής κατά της α̟όφασης της ΑΕΠΠ και σε ̟ερί̟τωση άσκησης αίτησης
αναστολής κατά της α̟όφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί α̟όφαση ε̟ί της αίτησης, µε
την ε̟ιφύλαξη της χορήγησης ̟ροσωρινής διαταγής, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στο τελευταίο εδάφιο της ̟αρ.http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html art372_4 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) ολοκληρωθεί ε̟ιτυχώς ο ̟ροσυµβατικός έλεγχος α̟ό το Ελεγκτικό Συνέδριο,
σύµφωνα µε τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον α̟αιτείται,
και
δ) ο ̟ροσωρινός ανάδοχος, υ̟οβάλλει, στην ̟ερί̟τωση ̟ου α̟αιτείται και
έ̟ειτα α̟ό σχετική ̟ρόσκληση, υ̟εύθυνη δήλωση, ̟ου υ̟ογράφεται σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην ο̟οία δηλώνεται ότι,
δεν έχουν ε̟έλθει στο ̟ρόσω̟ό του οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια του
άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και µόνον στην ̟ερί̟τωση του ̟ροσυµβατικού
ελέγχου ή της άσκησης ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής κατά της α̟όφασης
κατακύρωσης. Η υ̟εύθυνη δήλωση ελέγχεται α̟ό την αναθέτουσα αρχή και
µνηµονεύεται στο συµφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς µεταβολές, η
δήλωση ελέγχεται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού, η ο̟οία εισηγείται ̟ρος το
αρµόδιο α̟οφαινόµενο όργανο.
Μετά α̟ό την οριστικο̟οίηση της α̟όφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή
̟ροσκαλεί τον ανάδοχο, µέσω της λειτουργικότητας της «Ε̟ικοινωνίας» του
ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ, να ̟ροσέλθει για υ̟ογραφή του
συµφωνητικού, θέτοντάς του ̟ροθεσµία δεκα̟έντε (15) ηµερών α̟ό την
κοινο̟οίηση της σχετικής ειδικής ̟ρόσκλησης. Η σύµβαση θεωρείται
συναφθείσα µε την κοινο̟οίηση της ̟ρόσκλησης του ̟ροηγούµενου εδαφίου
στον ανάδοχο.
[∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ: Πριν την υ̟ογραφή της σύµβασης υ̟οβάλλεται η υ̟εύθυνη δήλωση της κοινής
α̟όφασης των Υ̟ουργών Ανά̟τυξης και Ε̟ικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «∆ικαιολογητικά
για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005 ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε το ν. 3414/2005»].
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο ανάδοχος δεν ̟ροσέλθει να υ̟ογράψει το ως άνω
συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα ̟ροθεσµία, µε την ε̟ιφύλαξη αντικειµενικών
λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκ̟τωτος, κατα̟ί̟τει υ̟έρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω
διαδικασία, για τον ̟ροσφέροντα ̟ου υ̟έβαλε την αµέσως ε̟όµενη ̟λέον
συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά. Αν κανένας α̟ό τους
̟ροσφέροντες δεν ̟ροσέλθει για την υ̟ογραφή του συµφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3.5 της
̟αρούσας διακήρυξης. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να
αναζητήσει α̟οζηµίωση, ̟έρα α̟ό την κατα̟ί̟τουσα εγγυητική ε̟ιστολή, ιδίως
δυνάµει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.
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Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν α̟ευθύνει την ειδική ̟ρόσκληση για την υ̟ογραφή
του συµφωνητικού εντός χρονικού διαστήµατος εξήντα (60) ηµερών α̟ό την
οριστικο̟οίηση της α̟όφασης κατακύρωσης, µε την ε̟ιφύλαξη της ύ̟αρξης
ε̟ιτακτικού λόγου δηµόσιου συµφέροντος ή αντικειµενικών λόγων ανωτέρας
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να α̟έχει α̟ό την υ̟ογραφή του συµφωνητικού,
χωρίς να εκ̟έσει η εγγύηση συµµετοχής του, καθώς και να αναζητήσει
α̟οζηµίωση ιδίως δυνάµει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.
3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόµενος, ο ο̟οίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριµένη δηµόσια σύµβαση και έχει υ̟οστεί ή ενδέχεται να υ̟οστεί ζηµία
α̟ό εκτελεστή ̟ράξη ή ̟αράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά ̟αράβαση της
ευρω̟αϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νοµοθεσίας στον τοµέα των δηµοσίων
συµβάσεων, έχει δικαίωµα να ̟ροσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στα
άρθρα 345 ε̟. ν. 4412/2016 και 1 ε̟. ̟.δ. 39/2017, στρεφόµενος µε ̟ροδικαστική
̟ροσφυγή, κατά ̟ράξης ή ̟αράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
̟ροσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και ̟ραγµατικές αιτιάσεις ̟ου
δικαιολογούν το αίτηµά του.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ροσφυγής κατά ̟ράξης της αναθέτουσας αρχής, η ̟ροθεσµία για
την άσκηση της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ηµέρες α̟ό την κοινο̟οίηση της ̟ροσβαλλόµενης ̟ράξης στον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η ̟ράξη κοινο̟οιήθηκε µε ηλεκτρονικά
µέσα ή τηλεοµοιοτυ̟ία ή
(β) δεκα̟έντε (15) ηµέρες α̟ό την κοινο̟οίηση της ̟ροσβαλλόµενης ̟ράξης σε
αυτόν αν χρησιµο̟οιήθηκαν άλλα µέσα ε̟ικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ηµέρες α̟ό την ̟λήρη, ̟ραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της
̟ράξης ̟ου βλά̟τει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση ̟ροσφυγής κατά ̟ροκήρυξης, η ̟λήρης γνώση αυτής
τεκµαίρεται µετά την ̟άροδο δεκα̟έντε (15) ηµερών α̟ό τη δηµοσίευση στο
ΚΗΜ∆ΗΣ.
Σε ̟ερί̟τωση ̟αράλειψης ̟ου α̟οδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η ̟ροθεσµία
για την άσκηση της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής είναι δεκα̟έντε (15) ηµέρες α̟ό
την ε̟οµένη της συντέλεσης της ̟ροσβαλλόµενης ̟αράλειψης .
Οι ̟ροθεσµίες ως ̟ρος την υ̟οβολή των ̟ροδικαστικών ̟ροσφυγών και των
̟αρεµβάσεων αρχίζουν την ε̟οµένη της ηµέρας της ̟ροαναφερθείσας κατά
̟ερί̟τωση κοινο̟οίησης ή γνώσης και λήγουν όταν ̟εράσει ολόκληρη η
τελευταία ηµέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν
̟εράσει ολόκληρη η ε̟οµένη εργάσιµη ηµέρα και ώρα 23:59:59.
Η ̟ροδικαστική ̟ροσφυγή συντάσσεται υ̟οχρεωτικά µε τη χρήση του
τυ̟ο̟οιηµένου εντύ̟ου του Παραρτήµατος Ι του ̟.δ/τος 39/2017 και
κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας «Ε̟ικοινωνία» στην
ηλεκτρονική ̟εριοχή του συγκεκριµένου διαγωνισµού, ε̟ιλέγοντας την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» σύµφωνα µε το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προµήθειες και
Υ̟ηρεσίες.
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Για το ̟αραδεκτό της άσκησης της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής κατατίθεται
̟αράβολο α̟ό τον ̟ροσφεύγοντα υ̟έρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η ε̟ιστροφή του ̟αραβόλου στον
̟ροσφεύγοντα γίνεται: α) σε ̟ερί̟τωση ολικής ή µερικής α̟οδοχής της
̟ροσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την ̟ροσβαλλόµενη
̟ράξη ή ̟ροβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια ̟ριν α̟ό την έκδοση της
α̟όφασης της ΑΕΠΠ ε̟ί της ̟ροσφυγής, γ) σε ̟ερί̟τωση ̟αραίτησης του
̟ροσφεύγοντα α̟ό την ̟ροσφυγή του έως και δέκα (10) ηµέρες α̟ό την
κατάθεση της ̟ροσφυγής.
Η ̟ροθεσµία για την άσκηση της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής και η άσκησή της
κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης ε̟ί ̟οινή ακυρότητας, η ο̟οία
δια̟ιστώνεται µε α̟όφαση της ΑΕΠΠ µετά α̟ό άσκηση ̟ροδικαστικής
̟ροσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 ̟.δ. 39/2017.
Όµως, µόνη η άσκηση της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής δεν κωλύει την ̟ρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, υ̟ό την ε̟ιφύλαξη χορήγησης α̟ό το Κλιµάκιο
̟ροσωρινής ̟ροστασίας σύµφωνα µε το άρθρο 366 ̟αρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15
̟αρ. 1-4 ̟.δ. 39/2017.
Η ̟ροηγούµενη ̟αράγραφος δεν εφαρµόζεται στην ̟ερί̟τωση ̟ου, κατά τη
διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης, υ̟οβληθεί µόνο µία (1)
̟ροσφορά.
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της ̟ροδικαστικής
̟ροσφυγής η αναθέτουσα αρχή, µέσω της λειτουργίας «Ε̟ικοινωνία»:
α) Κοινο̟οιεί την ̟ροσφυγή το αργότερο έως την ε̟οµένη εργάσιµη ηµέρα α̟ό
την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο, ο ο̟οίος µ̟ορεί να θίγεται α̟ό
την α̟οδοχή της ̟ροσφυγής, ̟ροκειµένου να ασκήσει το, ̟ροβλε̟όµενο α̟ό τα
άρθρα 362 ̟αρ. 3 και 7 ̟.δ. 39/2017, δικαίωµα ̟αρέµβασής του στη διαδικασία
εξέτασης της ̟ροσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της ̟ροσβαλλόµενης
̟ράξης, ̟ροσκοµίζοντας όλα τα κρίσιµα έγγραφα ̟ου έχει στη διάθεσή του.
β) ∆ιαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκα̟έντε (15) ηµερών α̟ό την
ηµέρα κατάθεσης, τον ̟λήρη φάκελο της υ̟όθεσης, τα α̟οδεικτικά
κοινο̟οίησης στους ενδιαφερόµενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Α̟όψεών
της ε̟ί της ̟ροσφυγής. Στην Έκθεση Α̟όψεων η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να
̟αραθέσει αρχική ή συµ̟ληρωµατική αιτιολογία για την υ̟οστήριξη της
̟ροσβαλλόµενης µε την ̟ροδικαστική ̟ροσφυγή ̟ράξης.
γ) Κοινο̟οιεί σε όλα τα µέρη την Έκθεση Α̟όψεων, τις Παρεµβάσεις και τα
σχετικά έγγραφα ̟ου τυχόν τη συνοδεύουν, µέσω του ηλεκτρονικού τό̟ου του
διαγωνισµού το αργότερο έως την ε̟οµένη εργάσιµη ηµέρα α̟ό την κατάθεσή
τους.
δ)Συµ̟ληρωµατικά υ̟οµνήµατα κατατίθενται α̟ό ο̟οιοδή̟οτε α̟ό τα µέρη
µέσω της ̟λατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ το αργότερο εντός ̟έντε (5) ηµερών α̟ό την
κοινο̟οίηση των α̟όψεων της αναθέτουσας αρχής .
Η άσκηση της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής α̟οτελεί ̟ροϋ̟όθεση για την άσκηση
των ένδικων βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του
άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών ̟ράξεων ή ̟αραλείψεων της
αναθέτουσας αρχής .
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Β. . Ό̟οιος έχει έννοµο συµφέρον µ̟ορεί να ζητήσει, µε το ίδιο δικόγραφο
εφαρµοζόµενων αναλογικά των διατάξεων του ̟.δ. 18/1989, την αναστολή
εκτέλεσης της α̟όφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώ̟ιον του αρµοδίου
∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε ̟ερί̟τωση σιω̟ηρής
α̟όρριψης της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής α̟ό την Α.Ε.Π.Π. ∆ικαίωµα άσκησης
του ως άνω ένδικου βοηθήµατος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π.
κάνει δεκτή την ̟ροδικαστική ̟ροσφυγή, αλλά και αυτός του ο̟οίου έχει γίνει
εν µέρει δεκτή η ̟ροδικαστική ̟ροσφυγή.
Με την α̟όφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συµ̟ροσβαλλόµενες και όλες οι
συναφείς ̟ρος την ανωτέρω α̟όφαση ̟ράξεις ή ̟αραλείψεις της αναθέτουσας
αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως
άνω αίτησης στο ∆ικαστήριο.
Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης ̟εριλαµβάνει µόνο αιτιάσεις ̟ου είχαν
̟ροταθεί µε την ̟ροδικαστική ̟ροσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώ̟ιον
της Α.Ε.Π.Π. ή το ̟εριεχόµενο των α̟οφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον
ασκήσει την αίτηση της ̟αρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, µ̟ορεί να
̟ροβάλει και οψιγενείς ισχυρισµούς αναφορικά µε τους ε̟ιτακτικούς λόγους
δηµοσίου συµφέροντος, οι ο̟οίοι καθιστούν αναγκαία την άµεση ανάθεση της
σύµβασης.
Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε ̟ροθεσµία
δέκα (10) ηµερών α̟ό κοινο̟οίηση ή την ̟λήρη γνώση της α̟όφασης ή α̟ό την
̟αρέλευση της ̟ροθεσµίας για την έκδοση της α̟όφασης ε̟ί της ̟ροδικαστικής
̟ροσφυγής, ενώ η δικάσιµος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν ̟ρέ̟ει
να α̟έχει ̟έραν των εξήντα (60) ηµερών α̟ό την κατάθεση του δικογράφου.
Αντίγραφο της αίτησης µε κλήση κοινο̟οιείται µε τη φροντίδα του αιτούντος
̟ρος την Α.Ε.Π.Π., την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση,
και ̟ρος κάθε τρίτο ενδιαφερόµενο, την κλήτευση του ο̟οίου διατάσσει µε
̟ράξη του ο Πρόεδρος ή ο ̟ροεδρεύων του αρµόδιου ∆ικαστηρίου ή Τµήµατος
έως την ε̟όµενη ηµέρα α̟ό την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υ̟οχρεούται ε̟ί
̟οινή α̟αραδέκτου του ενδίκου βοηθήµατος να ̟ροβεί στις ̟αρα̟άνω
κοινο̟οιήσεις εντός α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας δύο (2) ηµερών α̟ό την έκδοση
και την ̟αραλαβή της ως άνω ̟ράξης του ∆ικαστηρίου. Εντός α̟οκλειστικής
̟ροθεσµίας δέκα (10) ηµερών α̟ό την ως άνω κοινο̟οίηση της αίτησης
κατατίθεται η ̟αρέµβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι α̟όψεις των
̟αθητικώς νοµιµο̟οιούµενων. Εντός της ίδιας ̟ροθεσµίας κατατίθενται στο
∆ικαστήριο και τα στοιχεία ̟ου υ̟οστηρίζουν τους ισχυρισµούς των διαδίκων.
Ε̟ι̟ρόσθετα, η ̟αρέµβαση κοινο̟οιείται µε ε̟ιµέλεια του ̟αρεµβαίνοντος στα
λοι̟ά µέρη της δίκης εντός δύο (2) ηµερών α̟ό την κατάθεσή της, αλλιώς
λογίζεται ως α̟αράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής α̟όφασης εκδίδεται
εντός δεκα̟έντε (15) ηµερών α̟ό τη συζήτηση της αίτησης ή α̟ό την ̟ροθεσµία
για την υ̟οβολή υ̟οµνηµάτων.
Η ̟ροθεσµία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώ̟ιον του αρµοδίου
δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης µέχρι την έκδοση της οριστικής
δικαστικής α̟όφασης, εκτός εάν µε ̟ροσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής
α̟οφανθεί διαφορετικά. Ε̟ίσης, η ̟ροθεσµία για την άσκηση και η άσκησή της
αίτησης κωλύουν την ̟ρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστηµα
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δεκα̟έντε (15) ηµερών α̟ό την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν µε την ̟ροσωρινή
διαταγή ο αρµόδιος δικαστής α̟οφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της
αιτήσεως κατατίθεται ̟αράβολο, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο
άρθρο 372 ̟αρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Αν ο ενδιαφερόµενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανε̟ιτυχώς την αναστολή και η
σύµβαση υ̟ογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε ̟ριν α̟ό τη συζήτηση
της αίτησης, εφαρµόζεται αναλόγως η ̟αρ. 2 του άρθρου 32 του ̟.δ. 18/1989.
Αν το δικαστήριο ακυρώσει ̟ράξη ή ̟αράλειψη της αναθέτουσας αρχής µετά τη
σύναψη της σύµβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν ̟ριν α̟ό
τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύµβασης. Στην
̟ερί̟τωση ̟ου η σύµβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόµενος δικαιούται να
αξιώσει α̟οζηµίωση, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 373 του ν.
4412/2016.
Με την ε̟ιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των
διαφορών του ̟αρόντος άρθρου εφαρµόζονται οι διατάξεις του ̟.δ. 18/1989.
3.5

Ματαίωση ∆ιαδικασίας

Η ΣΤΑΣΥ µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει, αιτιολογηµένα,
τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υ̟ό τους όρους του άρθρου 106
του ν. 4412/2016, µετά α̟ό γνώµη της αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής του ∆ιαγωνισµού.
Ε̟ίσης, αν δια̟ιστωθούν σφάλµατα ή ̟αραλείψεις σε ο̟οιοδή̟οτε στάδιο της
διαδικασίας ανάθεσης, µ̟ορεί, µετά α̟ό γνώµη της ως άνω Ε̟ιτρο̟ής, να
ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το α̟οτέλεσµά της
ή να α̟οφασίσει την ε̟ανάληψή της α̟ό το σηµείο ̟ου εµφιλοχώρησε το
σφάλµα ή η ̟αράλειψη.
Ειδικότερα, η ΣΤΑΣΥ µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή α̟οβεί
άγονη είτε λόγω µη υ̟οβολής ̟ροσφοράς είτε λόγω α̟όρριψης όλων των
̟ροσφορών, καθώς και στην ̟ερί̟τωση του δευτέρου εδαφίου της ̟αρ. 7 του
άρθρου 105, ̟ερί κατακύρωσης και σύναψης σύµβασης.
Ε̟ίσης µ̟ορεί να µαταιώσει τη διαδικασία: α) λόγω ̟αράτυ̟ης διεξαγωγής της
διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν µ̟ορεί να θερα̟εύσει το σφάλµα ή την
̟αράλειψη σύµφωνα µε την ̟αρ. 3 του άρθρου 106, β) αν οι οικονοµικές και
τεχνικές ̟αράµετροι ̟ου σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει ̟λέον την
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον ο̟οίο ̟ροορίζεται το υ̟ό ανάθεση
αντικείµενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση
της σύµβασης, δ) αν η ε̟ιλεγείσα ̟ροσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα α̟ό
οικονοµική ά̟οψη, ε) στην ̟ερί̟τωση των ̟αρ. 3 και 4 του άρθρου 97, ̟ερί
χρόνου ισχύος ̟ροσφορών, στ) για άλλους ε̟ιτακτικούς λόγους δηµοσίου
συµφέροντος, ό̟ως ιδίως, δηµόσιας υγείας ή ̟ροστασίας του ̟εριβάλλοντος.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, ̟ροκαταβολής, καλής λειτουργίας)

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση ̟ροκαταβολής:
Για την υ̟ογραφή της σύµβασης α̟αιτείται η ̟αροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 302 ̟αρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της
ο̟οίας ανέρχεται σε ̟οσοστό 4% ε̟ί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης ή του
τµήµατος της σύµβασης, χωρίς να συµ̟εριλαµβάνονται τα δικαιώµατα
̟ροαίρεσης, και κατατίθεται µέχρι και την υ̟ογραφή του συµφωνητικού.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ̟ροκειµένου να γίνει α̟οδεκτή, ̟ρέ̟ει να
̟εριλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην ̟αράγραφο 2.1.5. στοιχεία
της ̟αρούσας. Το ̟εριεχόµενό της είναι σύµφωνο µε το υ̟όδειγµα ̟ου
̟εριλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙI του Τεύχους ∆ιακήρυξης και τα οριζόµενα
στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύ̟τει συνολικά και χωρίς
διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε α̟αίτηση της
αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε ̟ερί̟τωση τρο̟ο̟οίησης της σύµβασης κατά την ̟αράγραφο 4.5, η ο̟οία
συνε̟άγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει
µέχρι την υ̟ογραφή της τρο̟ο̟οιηµένης σύµβασης, συµ̟ληρωµατική εγγύηση
καλής εκτέλεσης, το ύψος της ο̟οίας ανέρχεται σε ̟οσοστό 4% ε̟ί του ̟οσού της
αύξησης της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατα̟ί̟τει υ̟έρ της αναθέτουσας αρχής στην
̟ερί̟τωση ̟αραβίασης, α̟ό τον ανάδοχο, των όρων της σύµβασης, ό̟ως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ̟ρέ̟ει να είναι µεγαλύτερος α̟ό
τον συµβατικό χρόνο ̟αράδοσης, για διάστηµα ̟λέον 60 ηµερολογιακές ηµέρες
και ύστερα α̟ό εκκαθάριση των τυχόν α̟αιτήσεων α̟ό τους δύο
συµβαλλόµενους.
(∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ) Στην ̟ερί̟τωση χορήγησης ̟ροκαταβολής, σύµφωνα µε την ̟αράγραφο
5.1.1. της ̟αρούσας, α̟αιτείται α̟ό τον ανάδοχο «εγγύηση ̟ροκαταβολής» για ̟οσό ίσο µε
αυτό της ̟ροκαταβολής, σύµφωνα µε το υ̟όδειγµα ̟ου ̟εριλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ του
Τεύχους ∆ιακήρυξης. Η ̟ροκαταβολή και η εγγύηση ̟ροκαταβολής µ̟ορούν να χορηγούνται
τµηµατικά, σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 5.1. της ̟αρούσας (τρό̟ος ̟ληρωµής).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ε̟ιστρέφεται στο σύνολό της µετά α̟ό την ̟οσοτική
και ̟οιοτική ̟αραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.
Η α̟όσβεση της ̟ροκαταβολής ̟ραγµατο̟οιείται και η εγγύηση ̟ροκαταβολής
ε̟ιστρέφεται µετά α̟ό την οριστική ̟οσοτική και ̟οιοτική ̟αραλαβή των
υ̟ηρεσιών.
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Σε ̟ερί̟τωση ̟ου στο ̟ρωτόκολλο οριστικής και ̟οσοτικής ̟αραλαβής
αναφέρονται ̟αρατηρήσεις ή υ̟άρχει εκ̟ρόθεσµη ̟αράδοση, η ε̟ιστροφή των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και ̟ροκαταβολής γίνεται µετά α̟ό την
αντιµετώ̟ιση, σύµφωνα µε όσα ̟ροβλέ̟ονται, των ̟αρατηρήσεων και του
εκ̟ρόθεσµου. Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η ̟αράδοση γίνεται, σύµφωνα µε
τη σύµβαση, τµηµατικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και ̟ροκαταβολής
α̟οδεσµεύονται σταδιακά, κατά το ̟οσόν ̟ου αναλογεί στην αξία του µέρους
της ̟οσότητας των αγαθών ̟ου ̟αραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή
α̟οδέσµευσή τους α̟αιτείται ̟ροηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου
συλλογικού οργάνου. Εάν στο ̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής αναφέρονται
̟αρατηρήσεις ή υ̟άρχει εκ̟ρόθεσµη ̟αράδοση, η ̟αρα̟άνω σταδιακή
α̟οδέσµευση γίνεται µετά α̟ό την αντιµετώ̟ιση, σύµφωνα µε όσα
̟ροβλέ̟ονται, των ̟αρατηρήσεων και του εκ̟ρόθεσµου.
4.1.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας
Στον ̟αρόντα διαγωνισµό δεν ̟ροβλέ̟εται.
4.2

Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016,
οι όροι της ̟αρούσας διακήρυξης και συµ̟ληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3

Όροι εκτέλεσης της σύµβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υ̟οχρεώσεις στους
τοµείς του ̟εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου,
̟ου έχουν θεσ̟ισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις ̟εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, οι ο̟οίες α̟αριθµούνται στο Παράρτηµα XIV του
Προσαρτήµατος B’ του Ν.4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υ̟οχρεώσεων α̟ό τον ανάδοχο και τους υ̟εργολάβους
του ελέγχεται και βεβαιώνεται α̟ό τα όργανα ̟ου ε̟ιβλέ̟ουν την εκτέλεση της
σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υ̟ηρεσίες ̟ου ενεργούν εντός
των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.
4.3.2. Ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι:
α) σε όλα τα στάδια ̟ου ̟ροηγήθηκαν της σύµβασης δεν ενήργησε αθέµιτα,
̟αράνοµα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να µην ενεργεί κατ` αυτόν
τον τρό̟ο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης,
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β) ότι θα δηλώσει αµελλητί στην αναθέτουσα αρχή, α̟ό τη στιγµή ̟ου λάβει
γνώση, ο̟οιαδή̟οτε κατάσταση (ακόµη και ενδεχόµενη) σύγκρουσης
συµφερόντων (̟ροσω̟ικών, οικογενειακών, οικονοµικών, ̟ολιτικών ή άλλων
κοινών
συµφερόντων,
συµ̟εριλαµβανοµένων
και
αντικρουόµενων
ε̟αγγελµατικών συµφερόντων) µεταξύ των νοµίµων ή εξουσιοδοτηµένων
εκ̟ροσώ̟ων του καθώς και υ̟αλλήλων ή συνεργατών τους ο̟οίους α̟ασχολεί
στην εκτέλεση της σύµβασης (̟.χ. µε σύµβαση υ̟εργολαβίας) και µελών του
̟ροσω̟ικού της αναθέτουσας αρχής ̟ου εµ̟λέκονται καθ’ οιονδή̟οτε τρό̟ο
στη διαδικασία εκτέλεσης της σύµβασης ή/και µ̟ορούν να ε̟ηρεάσουν την
έκβαση και τις α̟οφάσεις της αναθέτουσας αρχής ̟ερί την εκτέλεσή της,
ο̟οτεδή̟οτε και εάν η κατάσταση αυτή ̟ροκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
της σύµβασης.
Οι υ̟οχρεώσεις και οι α̟αγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος
είναι ένωση, για όλα τα µέλη της ένωσης, καθώς και για τους υ̟εργολάβους ̟ου
χρησιµο̟οιεί. Στο συµφωνητικό ̟εριλαµβάνεται σχετική δεσµευτική δήλωση
τόσο του αναδόχου όσο και των υ̟εργολάβων του, δια σχετικής υ̟ευθύνου
δηλώσεως (βλ. άρθρο 4 της Σύµβασης).
4.4

Υ̟εργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν α̟αλλάσσεται α̟ό τις συµβατικές του υ̟οχρεώσεις και
ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε
υ̟εργολάβους. Η τήρηση των υ̟οχρεώσεων της ̟αρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016 α̟ό υ̟εργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υ̟ογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υ̟οχρεούται να
αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία ε̟ικοινωνίας και τους
νόµιµους εκ̟ροσώ̟ους των υ̟εργολάβων του, οι ο̟οίοι συµµετέχουν στην
εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή.
Ε̟ι̟λέον, υ̟οχρεούται να γνωστο̟οιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή
των ̟ληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις
α̟αιτούµενες ̟ληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υ̟εργολάβο, τον ο̟οίο ο κύριος
ανάδοχος χρησιµο̟οιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, ̟ροσκοµίζοντας τα
σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε ̟ερί̟τωση διακο̟ής της
συνεργασίας του Αναδόχου µε υ̟εργολάβο/ υ̟εργολάβους της σύµβασης,
αυτός υ̟οχρεούται σε άµεση γνωστο̟οίηση της διακο̟ής αυτής στην
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του
τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης είτε α̟ό τον ίδιο, είτε α̟ό νέο
υ̟εργολάβο τον ο̟οίο θα γνωστο̟οιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως
άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή ε̟αληθεύει τη συνδροµή των λόγων α̟οκλεισµού για
τους υ̟εργολάβους, ό̟ως αυτοί ̟εριγράφονται στην ̟αράγραφο 2.2.3 και µε τα
α̟οδεικτικά µέσα της ̟αραγράφου 2.2.9.2 της ̟αρούσας, εφόσον το(α)
τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) ο̟οίο(α) ο ανάδοχος ̟ροτίθεται να αναθέσει υ̟ό
µορφή υ̟εργολαβίας σε τρίτους, υ̟ερβαίνουν σωρευτικά το ̟οσοστό του
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Ε̟ι̟λέον,
̟ροκειµένου να µην αθετούνται οι υ̟οχρεώσεις της ̟αρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
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4412/2016, δύναται να ε̟αληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή
τµήµατα της σύµβασης ̟ου υ̟ολεί̟ονται του ως άνω ̟οσοστού.
Όταν α̟ό την ως άνω ε̟αλήθευση ̟ροκύ̟τει ότι συντρέχουν λόγοι α̟οκλεισµού
α̟αιτεί ή δύναται να α̟αιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα
αναφερόµενα στις ̟αρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
4.5

Τρο̟ο̟οίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύµβαση µ̟ορεί να τρο̟ο̟οιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να α̟αιτείται
νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις
̟ροϋ̟οθέσεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016 και κατό̟ιν γνωµοδότησης –
εισήγησης της Ε̟ιτρο̟ής της ̟ερ. β της ̟αρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16.
Μετά τη λύση της σύµβασης λόγω της έκ̟τωσης του αναδόχου, σύµφωνα µε το
άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την ̟αράγραφο 5.2. της ̟αρούσας, ό̟ως και σε
̟ερί̟τωση καταγγελίας για όλους λόγους της ̟αραγράφου 4.6, ̟λην αυτού της
̟ερ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να ̟ροσκαλέσει τον ε̟όµενο, κατά σειρά
κατάταξης οικονοµικό φορέα ̟ου συµµετέχει στην ̟αρούσα διαδικασία
ανάθεσης της συγκεκριµένης σύµβασης και να του ̟ροτείνει να αναλάβει το
ανεκτέλεστο αντικείµενο της σύµβασης, µε τους ίδιους όρους και ̟ροϋ̟οθέσεις
και σε τίµηµα ̟ου δεν θα υ̟ερβαίνει την ̟ροσφορά ̟ου αυτός είχε υ̟οβάλει
(ρήτρα υ̟οκατάστασης). Η σύµβαση συνά̟τεται εφόσον εντός της τεθείσας
̟ροθεσµίας ̟εριέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανε̟ιφύλακτη
α̟οδοχή της. Η ά̟ρακτη ̟άροδος της ̟ροθεσµίας θεωρείται ως α̟όρριψη της
̟ρότασης
4.6

∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί, µε τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου ορίζουν οι κείµενες
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της,
εφόσον:
α) η σύµβαση υ̟οστεί ουσιώδη τρο̟ο̟οίηση, κατά την έννοια της ̟αρ. 4 του
άρθρου 337 του ν. 4412/2016, ̟ου θα α̟αιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύµβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια α̟ό
τις καταστάσεις ̟ου αναφέρονται στην ̟αράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα
έ̟ρε̟ε να έχει α̟οκλειστεί α̟ό τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης,
γ) η σύµβαση δεν έ̟ρε̟ε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής ̟αραβίασης
των υ̟οχρεώσεων ̟ου υ̟έχει α̟ό τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η
ο̟οία έχει αναγνωριστεί µε α̟όφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο ̟λαίσιο
διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αµετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της
σύµβασης, για ένα α̟ό τα αδικήµατα ̟ου αναφέρονται στην ̟αρ. 2.2.3.1 της
̟αρούσας,
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ε) ο ανάδοχος ̟τωχεύσει ή υ̟αχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί
υ̟ό αναγκαστική διαχείριση α̟ό εκκαθαριστή ή α̟ό το δικαστήριο ή υ̟αχθεί
σε διαδικασία ̟τωχευτικού συµβιβασµού ή αναστείλει τις ε̟ιχειρηµατικές του
δραστηριότητες ή υ̟αχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους
αυτής ή εάν βρεθεί σε ο̟οιαδή̟οτε ανάλογη κατάσταση, ̟ροκύ̟τουσα α̟ό
̟αρόµοια διαδικασία, ̟ροβλε̟όµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.
Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να µην καταγγείλει τη σύµβαση, υ̟ό την
̟ροϋ̟όθεση ότι ο ανάδοχος ο ο̟οίος θα βρεθεί σε µία εκ των καταστάσεων ̟ου
αναφέρονται στην ̟ερί̟τωση αυτή α̟οδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη
σύµβαση, λαµβάνοντας υ̟όψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη
συνέχιση της ε̟ιχειρηµατικής του λειτουργίας.
στ) ο ανάδοχος ̟αραβεί α̟οδεδειγµένα τις υ̟οχρεώσεις του ̟ου α̟ορρέουν α̟ό
την δέσµευση ακεραιότητας της ̟αρ. 4.3.3. της ̟αρούσας, ως αναλυτικά
̟εριγράφονται στο συνηµµένο στην ̟αρούσα σχέδιο σύµβασης.
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5.
5.1

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρό̟ος ̟ληρωµής

5.1.1. Η ̟ληρωµή του αναδόχου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε τον ̟ιο κάτω τρό̟ο:
Το 100% της συµβατικής αξίας για την συνολική ή την κάθε τµηµατική
̟αράδοση µετά την οριστική ̟αραλαβή των υλικών.
Η ̟ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την ̟ροσκόµιση των
νόµιµων ̟αραστατικών και δικαιολογητικών ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις
διατάξεις του άρθρου 200 ̟αρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού ̟ου τυχόν ήθελε ζητηθεί α̟ό τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες ̟ου
διενεργούν τον έλεγχο και την ̟ληρωµή. Τα δικαιολογητικά ̟ου α̟αιτούνται
κατ’ ελάχιστον είναι τα ̟αρακάτω:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ̟οσοτικής και ̟οιοτικής ̟αραλαβής ή σε
̟ερί̟τωση αυτοδίκαιης ̟αραλαβής, α̟οδεικτικό ̟ροσκόµισης του υλικού στον
Φορέα, σύµφωνα µε το άρθρο 208.
β) Α̟οδεικτικό ̟αράδοσης του υλικού στον φορέα.
γ) Τιµολόγιο του ̟ροµηθευτή
δ) Πιστο̟οιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις.
Οι ̟ληρωµές θα γίνονται εξήντα (60) ηµέρες µετά α̟ό την ηµεροµηνία
̟αραλαβής του τιµολογίου και υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι θα έχουν υ̟οβληθεί τα
ως άνω δικαιολογητικά.
∆ιευκρινίζεται ότι:
Ο Ανάδοχος θα είναι ̟λήρως και α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος για όλες τις εισφορές,
οφειλές, τέλη και άλλες ̟ληρωµές στα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης,
Υγειονοµικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Ε̟αγγελµατικών, ∆ηµόσιων ή άλλων
φορέων, ό̟ως τα ΕΦΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε, ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΤΕΕ κλ̟.
Το Συµβατικό Τίµηµα δεν ̟εριλαµβάνει Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο Φόρος
Προστιθέµενης Αξίας θα καταβάλλεται α̟ό την ΣΤΑΣΥ στον Ανάδοχο µε την
̟ληρωµή κάθε Τιµολογίου.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
ε̟ιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµ̟εριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α., για την ̟αράδοση του υλικού στον τό̟ο και µε τον τρό̟ο ̟ου
̟ροβλέ̟εται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες
κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας κάθε ̟ληρωµής ̟ρο
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης
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Υ̟έρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων ε̟ιβάλλεται
(άρθρο 4 Ν.4013/2011 ό̟ως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υ̟έρ του ∆ηµοσίου, η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης. Το
̟οσό αυτό ̟αρακρατείται σε κάθε ̟ληρωµή α̟ό την αναθέτουσα αρχή στο
όνοµα και για λογαριασµό του Υ̟ουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης σύµφωνα
µε την ̟αρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας κάθε ̟ληρωµής ̟ρο
φόρων και και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής
σύµβασης υ̟έρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350
̟αρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις υ̟όκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήµου 3% και στην ε̟’ αυτού 20% εισφορά υ̟έρ ΟΓΑ, ήτοι 0,6%.
5.2

Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκ̟τώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υ̟οχρεωτικά έκ̟τωτος α̟ό τη σύµβαση και α̟ό
κάθε δικαίωµα ̟ου α̟ορρέει α̟ό αυτήν, µε α̟όφαση της αναθέτουσας αρχής,
ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου (Ε̟ιτρο̟ή
Παρακολούθησης και Παραλαβής):
α) στην ̟ερί̟τωση της ̟αρ. 7 του άρθρου 105 ̟ερί κατακύρωσης και σύναψης
σύµβασης,
β) στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις του ̟ου α̟ορρέουν α̟ό
τη σύµβαση ή/και δεν συµµορφωθεί µε τις σχετικές γρα̟τές εντολές της
υ̟ηρεσίας, ̟ου είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις, εντός του
συµφωνηµένου χρόνου εκτέλεσης της σύµβασης,
γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν ̟αραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συµβατικά
αγαθά ή δεν ε̟ισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή
στον χρόνο ̟αράτασης ̟ου του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα ̟ροβλέ̟ονται στο
άρθρο 203, 206,207 και 213 του ν. 4412/2016, µε την ε̟ιφύλαξη της ε̟όµενης
̟αραγράφου.
Στην ̟ερί̟τωση συνδροµής λόγου έκ̟τωσης του αναδόχου α̟ό σύµβαση κατά
την ως άνω ̟ερί̟τωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινο̟οιεί στον ανάδοχο ειδική
όχληση, η ο̟οία µνηµονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και
̟εριλαµβάνει συγκεκριµένη ̟εριγραφή των ενεργειών στις ο̟οίες οφείλει να
̟ροβεί ο ανάδοχος, ̟ροκειµένου να συµµορφωθεί, µέσα σε ̟ροθεσµία εύλογη
και ανάλογη της διάρκειας της σύµβασης και ̟άντως όχι µικρότερη των
δεκα̟έντε (15) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η
̟ροθεσµία ̟ου τεθεί µε την ειδική όχληση, ̟αρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να
συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκ̟τωτος µέσα σε ̟ροθεσµία τριάντα (30) ηµερών
α̟ό την ά̟ρακτη ̟άροδο της ̟ροθεσµίας συµµόρφωσης, µε α̟όφαση της
αναθέτουσας αρχής.
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Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκ̟τωτος για λόγους ̟ου αφορούν σε υ̟αιτιότητα
του φορέα εκτέλεσης της σύµβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονοµικό φορέα, ̟ου κηρύσσεται έκ̟τωτος α̟ό τη σύµβαση,
ε̟ιβάλλονται, µε α̟όφαση του α̟οφαινόµενου οργάνου, ύστερα α̟ό
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, το ο̟οίο υ̟οχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόµενο ̟ρος ̟αροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι ̟αρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατά̟τωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης
κατά ̟ερί̟τωση,
β) (∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) είσ̟ραξη εντόκως της ̟ροκαταβολής ̟ου χορηγήθηκε στον
έκ̟τωτο α̟ό τη σύµβαση ανάδοχο είτε α̟ό ̟οσόν ̟ου δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του
̟οσού α̟ό τον ίδιο είτε µε κατά̟τωση της εγγύησης ̟ροκαταβολής. Ο υ̟ολογισµός των τόκων
γίνεται α̟ό την ηµεροµηνία λήψης της ̟ροκαταβολής α̟ό τον ανάδοχο µέχρι την ηµεροµηνία
έκδοσης της α̟όφασης κήρυξής του ως εκ̟τώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο
ε̟ιτοκίου για τόκο α̟ό δικαιο̟ραξία, α̟ό την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της ε̟ιστροφής
της, µε το ισχύον κάθε φορά ε̟ιτόκιο για τόκο υ̟ερηµερίας.
γ) Καταλογισµός του διαφέροντος, ̟ου ̟ροκύ̟τει εις βάρος της αναθέτουσας
αρχής, εφόσον αυτή ̟ροµηθευτεί τα αγαθά, ̟ου δεν ̟ροσκοµίστηκαν
̟ροσηκόντως α̟ό τον έκ̟τωτο οικονοµικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο
αντικείµενο της σύµβασης στον ε̟όµενο κατά σειρά κατάταξης οικονοµικό
φορέα ̟ου είχε λάβει µέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης. Αν ο
οικονοµικός φορέας του ̟ροηγούµενου εδαφίου δεν α̟οδεχθεί την ανάθεση της
σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να ̟ροµηθευτεί τα αγαθά, ̟ου δεν
̟ροσκοµίστηκαν ̟ροσηκόντως α̟ό τον έκ̟τωτο οικονοµικό φορέα, α̟ό τρίτο
οικονοµικό φορέα είτε µε διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης είτε
µε ̟ροσφυγή στη διαδικασία δια̟ραγµάτευσης, χωρίς ̟ροηγούµενη
δηµοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις του άρθρου 32 του ν.
4412/2016. Το διαφέρον υ̟ολογίζεται µε τον ακόλουθο τύ̟ο:
∆ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Ό̟ου: ∆ = ∆ιαφέρον ̟ου θα ̟ροκύψει εις βάρος της
αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή ̟ροµηθευτεί τα αγαθά ̟ου δεν
̟ροσκοµίστηκαν ̟ροσηκόντως α̟ό τον έκ̟τωτο οικονοµικό φορέα, σύµφωνα
µε τα ανωτέρω αναφερόµενα. Το διαφέρον λαµβάνει θετικές τιµές, αλλιώς
θεωρείται ίσο µε µηδέν.
ΤΚΤ = Τιµή κατακύρωσης της ̟ροµήθειας των αγαθών, ̟ου δεν
̟ροσκοµίστηκαν ̟ροσηκόντως α̟ό τον έκ̟τωτο οικονοµικό φορέα στον νέο
ανάδοχο.
ΤΚΕ = Τιµή κατακύρωσης της ̟ροµήθειας των αγαθών, ̟ου δεν
̟ροσκοµίστηκαν ̟ροσηκόντως α̟ό τον έκ̟τωτο οικονοµικό φορέα, σύµφωνα
µε τη σύµβαση α̟ό την ο̟οία κηρύχθηκε έκ̟τωτος ο οικονοµικός φορέας.
Π = Συντελεστής ̟ροσαύξησης ̟ροσδιορισµού της έµµεσης ζηµίας ̟ου
̟ροκαλείται στην αναθέτουσα αρχή α̟ό την έκ̟τωση του αναδόχου ο ο̟οίος
λαµβάνει την τιµή 1,05 .
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Ο καταλογισµός του διαφέροντος ε̟ιβάλλεται στον έκ̟τωτο οικονοµικό φορέα
µε α̟όφαση της αναθέτουσας αρχής, ̟ου εκδίδεται σε α̟οκλειστική ̟ροθεσµία
δεκαοκτώ (18) µηνών µετά την έκδοση και την κοινο̟οίηση της α̟όφασης
κήρυξης εκ̟τώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η ̟ροµήθεια των αγαθών ̟ου δεν
̟ροσκοµίστηκαν ̟ροσηκόντως α̟ό τον έκ̟τωτο οικονοµικό φορέα σε τρίτο
οικονοµικό φορέα. Για την είσ̟ραξη του διαφέροντος α̟ό τον έκ̟τωτο
οικονοµικό φορέα µ̟ορεί να εφαρµόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσ̟ραξης
∆ηµόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισ̟ράττεται υ̟έρ της αναθέτουσας αρχής.
δ) Ε̟ι̟λέον, µ̟ορεί να ε̟ιβληθεί ̟ροσωρινός α̟οκλεισµός του αναδόχου α̟ό
το σύνολο των συµβάσεων ̟ροµηθειών ή υ̟ηρεσιών των φορέων ̟ου εµ̟ί̟τουν
στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 74
του ως άνω νόµου, ̟ερί α̟οκλεισµού οικονοµικού φορέα α̟ό δηµόσιες
συµβάσεις.
5.2.2. Αν οι υ̟ηρεσίες ̟αρασχεθούν α̟ό υ̟αιτιότητα του αναδόχου µετά τη
λήξη της διάρκειας της σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της ̟αράτασης
̟ου χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/16, ε̟ιβάλλεται
̟ρόστιµο ̟έντε τοις εκατό (5%) ε̟ί της συµβατικής αξίας της ̟οσότητας ̟ου
̟αραδόθηκε εκ̟ρόθεσµα.
Το ̟αρα̟άνω ̟ρόστιµο υ̟ολογίζεται ε̟ί της συµβατικής αξίας των εκ̟ρόθεσµα
̟αραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά ̟ου ̟αραδόθηκαν
εκ̟ρόθεσµα ε̟ηρεάζουν τη χρησιµο̟οίηση των υλικών ̟ου ̟αραδόθηκαν
εµ̟ρόθεσµα, το ̟ρόστιµο υ̟ολογίζεται ε̟ί της συµβατικής αξίας της συνολικής
̟οσότητας αυτών.
Κατά τον υ̟ολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για
φόρτωση- ̟αράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε α̟όφαση του
α̟οφαινοµένου οργάνου, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου,
δεν λαµβάνεται υ̟όψη ο χρόνος ̟ου ̟αρήλθε ̟έραν του εύλογου, κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το ο̟οίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και
̟αρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - ̟αράδοσης.
(∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει ̟ροκαταβολή, εκτός α̟ό το
̟ροβλε̟όµενο κατά τα ανωτέρω ̟ρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος ε̟ί του ̟οσού
της ̟ροκαταβολής, ̟ου υ̟ολογίζεται α̟ό την ε̟όµενη της λήξης του συµβατικού χρόνου, µέχρι
την ̟ροσκόµιση του συµβατικού υλικού, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ̟οσοστού
του τόκου υ̟ερηµερίας.
Η είσ̟ραξη του ̟ροστίµου και των τόκων ε̟ί της ̟ροκαταβολής γίνεται µε
̟αρακράτηση α̟ό το ̟οσό ̟ληρωµής του αναδόχου ή, σε ̟ερί̟τωση
ανε̟άρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισό̟οση κατά̟τωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και ̟ροκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το
α̟αιτούµενο ̟οσό.
Σε ̟ερί̟τωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το ̟ρόστιµο και οι τόκοι
ε̟ιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης.
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5.3

∆ιοικητικές ̟ροσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων

Ο ανάδοχος µ̟ορεί κατά των α̟οφάσεων ̟ου ε̟ιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις, δυνάµει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα
εκ̟τώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος ̟αράδοσης υλικών), 6.4. (Α̟όρριψη
συµβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρµογή των
συµβατικών όρων να ασκήσει ̟ροσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας
ενώ̟ιον του φορέα ̟ου εκτελεί τη σύµβαση µέσα σε ανατρε̟τική ̟ροθεσµία (30)
ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία της κοινο̟οίησης ή της ̟λήρους γνώσης της
σχετικής α̟όφασης. Η εµ̟ρόθεσµη άσκηση της ̟ροσφυγής αναστέλλει τις
ε̟ιβαλλόµενες κυρώσεις. Ε̟ί της ̟ροσφυγής α̟οφασίζει το αρµοδίως
α̟οφαινόµενο όργανο, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του ̟ροβλε̟όµενου στο
τελευταίο εδάφιο της ̟ερί̟τωσης β΄ της ̟αραγράφου 11 του άρθρου 221 του
ν.4412/2016 οργάνου, εντός ̟ροθεσµίας τριάντα (30) ηµερών α̟ό την άσκησή
της, άλλως θεωρείται ως σιω̟ηρώς α̟ορριφθείσα. Κατά της α̟όφασης αυτής δεν
χωρεί η άσκηση άλλης ο̟οιασδή̟οτε φύσης διοικητικής ̟ροσφυγής. Αν κατά
της α̟όφασης ̟ου ε̟ιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εµ̟ρόθεσµα η ̟ροσφυγή ή
αν α̟ορριφθεί αυτή α̟ό το α̟οφαινόµενο αρµοδίως όργανο, η α̟όφαση
καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµ̟ρόθεσµα ̟ροσφυγή, αναστέλλονται οι
συνέ̟ειες της α̟όφασης µέχρι αυτή να οριστικο̟οιηθεί.
5.4

∆ικαστική ε̟ίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό τις
συµβάσεις ̟ου συνά̟τονται στο ̟λαίσιο της ̟αρούσας διακήρυξης, ε̟ιλύεται
µε την άσκηση ̟ροσφυγής ή αγωγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας,
στην ο̟οία εκτελείται εκάστη σύµβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις ̟αρ.
1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν α̟ό την άσκηση της
̟ροσφυγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο ̟ροηγείται υ̟οχρεωτικά η τήρηση της
ενδικοφανούς διαδικασίας ̟ου ̟ροβλέ̟εται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και
την ̟αράγραφο 5.3 της ̟αρούσας, διαφορετικά η ̟ροσφυγή α̟ορρί̟τεται ως
α̟αράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύµβασης είναι κοινο̟ραξία, η ̟ροσφυγή
ασκείται είτε α̟ό την ίδια είτε α̟ό όλα τα µέλη της. ∆εν α̟αιτείται η τήρηση
ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται α̟ό τον ενδιαφερόµενο αγωγή, στο
δικόγραφο της ο̟οίας δεν σωρεύεται αίτηµα ακύρωσης ή τρο̟ο̟οίησης
διοικητικής ̟ράξης ή ̟αράλειψης.
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6.
6.1

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Παρακολούθηση της σύµβασης

6.1.1. Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟ροσκοµίσει σχετικό ̟ιστο̟οιητικό α̟ό τον
κατασκευαστή (Oracle) εντός ενός (1) µηνός α̟ό την ηµεροµηνία θέσεως σε ισχύ
της σύµβασης.
Τµηµατικές ̟αραδόσεις εντός του ανωτέρω χρονικού ̟λαισίου γίνονται δεκτές,
κατό̟ιν συµφωνίας της ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου.
Ο συµβατικός χρόνος ̟αράδοσης των αδειών µ̟ορεί να ̟αρατείνεται, ̟ριν α̟ό
τη λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου ̟αράδοσης, υ̟ό τις ακόλουθες
σωρευτικές ̟ροϋ̟οθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 ̟ερί
τρο̟ο̟οίησης συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη
α̟όφαση του αρµόδιου α̟οφαινόµενου οργάνου του αναθέτοντα φορέα µετά
α̟ό γνωµοδότηση αρµόδιου συλλογικού οργάνου, είτε µε ̟ρωτοβουλία του
αναθέτοντα φορέα και εφόσον συµφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα α̟ό σχετικό
αίτηµα του αναδόχου, το ο̟οίο υ̟οβάλλεται υ̟οχρεωτικά ̟ριν α̟ό τη λήξη του
συµβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστηµα της ̟αράτασης είναι ίσο ή
µικρότερο α̟ό τον αρχικό συµβατικό χρόνο ̟αράδοσης. Στην ̟ερί̟τωση
̟αράτασης του συµβατικού χρόνου ̟αράδοσης, ο χρόνος ̟αράτασης δεν
συνυ̟ολογίζεται στον συµβατικό χρόνο ̟αράδοσης.
Στην ̟ερί̟τωση ̟αράτασης του συµβατικού χρόνου ̟αράδοσης έ̟ειτα α̟ό
αίτηµα του αναδόχου, ε̟ιβάλλονται οι κυρώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην
̟αράγραφο 5.2.2 της ̟αρούσης.
Με αιτιολογηµένη α̟όφαση του αρµόδιου α̟οφαινόµενου οργάνου, η ο̟οία
εκδίδεται ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του οργάνου της ̟ερ. β’ της ̟αρ. 11 του
άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης ̟αράδοσης των
υλικών µ̟ορεί να µετατίθεται. Μετάθεση ε̟ιτρέ̟εται µόνο όταν συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, ̟ου καθιστούν
αντικειµενικώς αδύνατη την εµ̟ρόθεσµη ̟αράδοση των συµβατικών ειδών. Στις
̟ερι̟τώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης ̟αράδοσης δεν
ε̟ιβάλλονται κυρώσεις.
6.1.2. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος ̟αράδοσης, χωρίς να υ̟οβληθεί εγκαίρως
αίτηµα ̟αράτασης ή, εάν λήξει ο ̟αραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς
να ̟αραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκ̟τωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να ειδο̟οιεί την υ̟ηρεσία ̟ου εκτελεί την
̟ροµήθεια και την ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής, για την ηµεροµηνία ̟ου ̟ροτίθεται να
̟αραδώσει το υλικό, τουλάχιστον ̟έντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
Μετά α̟ό κάθε ̟ροσκόµιση υλικού στην α̟οθήκη υ̟οδοχής αυτών, ο ανάδοχος
υ̟οχρεούται να υ̟οβάλει στην υ̟ηρεσία α̟οδεικτικό, θεωρηµένο α̟ό τον
υ̟εύθυνο της α̟οθήκης, στο ο̟οίο αναφέρεται η ηµεροµηνία ̟ροσκόµισης, το
υλικό, η ̟οσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της ο̟οίας
̟ροσκοµίστηκε.
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6.2

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρό̟ος ̟αραλαβής υλικών

6.2.1. H ̟αραλαβή των υλικών γίνεται α̟ό ε̟ιτρο̟ές, ̟ρωτοβάθµιες ή και
δευτεροβάθµιες, ̟ου συγκροτούνται σύµφωνα µε την ̟αρ. 11 ̟ερ. β του άρθρου
221 του Ν.4412/16 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου.
Κατά την διαδικασία ̟αραλαβής των υλικών διενεργείται ̟οσοτικός και
̟οιοτικός έλεγχος και εφόσον το ε̟ιθυµεί µ̟ορεί να ̟αραστεί και ο ανάδοχος.
Ο ̟οιοτικός έλεγχος των υλικών ̟εριλαµβάνει κατά κύριο λόγο:







αναγνώριση του υλικού µε βάση τον Αριθµό Ονοµαστικού
(manufacturer’s Part Number), ο ο̟οίος ̟ρέ̟ει να αναγράφεται ε̟άνω
στο υλικό ή στην συσκευασία του και την ̟εριγραφή του υλικού
ταυτο̟οίηση του υλικού µε βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις
υ̟όλοι̟ες α̟αιτήσεις ανά κωδικό ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται στις
τεχνικές ̟ροδιαγραφές του Παραρτήµατος V.
ελέγχεται η ύ̟αρξη ∆ελτίου ∆εδοµένων Ασφαλείας (∆∆Α), (εφόσον
α̟αιτείται) και
διενεργείται µακροσκο̟ικός έλεγχος των υλικών και της συσκευασίας
τους για τον εντο̟ισµό εµφανών µη συµµορφώσεων (χτυ̟ήµατα,
οξειδώσεις, ανοιχτές συσκευασίες, διαρροές κλ̟).

Η ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής, εφόσον το κρίνει α̟αραίτητο, ε̟ικουρείται α̟ό τεχνικό
σύµβουλο ̟ου ορίζει η αντίστοιχη Τεχνική ∆ιεύθυνση της ΣΤΑΣΥ και έχει την
δικαιοδοσία να ζητήσει ̟εραιτέρω ελέγχους (θέση σε λειτουργία,
εργαστηριακούς ελέγχους, κλ̟) για την ε̟ιβεβαίωση της καλής κατάστασης των
υλικών.
Εξωτερικοί ελεγκτές ε̟ίσης µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν για να τεκµηριώσουν
τυχόν αστοχίες.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής, µετά τους ̟ροβλε̟όµενους ελέγχους συντάσσει
̟ρωτόκολλα (µακροσκο̟ικό – οριστικό - ̟αραλαβής του υλικού µε
̟αρατηρήσεις – α̟όρριψης των υλικών) σύµφωνα µε την ̟αρ.3 του άρθρου 208
του ν. 4412/16.
Τα ̟ρωτόκολλα ̟ου συντάσσονται α̟ό τις ε̟ιτρο̟ές (̟ρωτοβάθµιες –
δευτεροβάθµιες) κοινο̟οιούνται υ̟οχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά ̟ου α̟ορρίφθηκαν ή κρίθηκαν ̟αραλει̟τέα µε έκ̟τωση ε̟ί της
συµβατικής τιµής, µε βάση τους ελέγχους ̟ου ̟ραγµατο̟οίησε η ̟ρωτοβάθµια
ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής, µ̟ορούν να ̟αρα̟έµ̟ονται για ε̟ανεξέταση σε
δευτεροβάθµια ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής ύστερα α̟ό αίτηµα του αναδόχου ή
αυτε̟άγγελτα σύµφωνα µε την ̟αρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα
βαρύνουν σε κάθε ̟ερί̟τωση τον ανάδοχο.
Ε̟ίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε τα α̟οτελέσµατα των εργαστηριακών
εξετάσεων ̟ου διενεργήθηκαν α̟ό τις ε̟ιτρο̟ές ̟αραλαβής µ̟ορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγµάτων, µέσα σε ανατρε̟τική
̟ροθεσµία είκοσι (20) ηµερών α̟ό την γνωστο̟οίηση σε αυτόν των
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α̟οτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης, µε τον τρό̟ο ̟ου ̟εριγράφεται στην ̟αρ.
8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το α̟οτέλεσµα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υ̟οχρεωτικό και τελεσίδικο και για
τα δύο µέρη.
Ο ανάδοχος δεν µ̟ορεί να ζητήσει ̟αρα̟οµ̟ή σε δευτεροβάθµια ε̟ιτρο̟ή
̟αραλαβής µετά τα α̟οτελέσµατα της κατ΄έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η ̟αραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών ̟ρωτοκόλλων
̟αραλαβής ̟ραγµατο̟οιείται το µέγιστο 3 εβδοµάδες α̟ό την ηµεροµηνία
̟αράδοσής τους.
Αν η ̟αραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού ̟ρωτοκόλλου δεν
̟ραγµατο̟οιηθεί α̟ό την ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής µέσα στον οριζόµενο α̟ό τη
σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η ̟αραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε
ε̟ιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται ̟ρος τούτο σχετική
α̟όφαση του αρµοδίου α̟οφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο
α̟ό την υ̟ηρεσία ̟ου ̟αραλαµβάνει τα υλικά α̟οδεικτικό ̟ροσκόµισης
τούτων, σύµφωνα δε µε την α̟όφαση αυτή η α̟οθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, ̟ροκειµένου να
̟ραγµατο̟οιηθεί η ̟ληρωµή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα α̟ό την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη ̟αραλαβή και την ̟ληρωµή
του αναδόχου, ̟ραγµατο̟οιούνται οι ̟ροβλε̟όµενοι α̟ό την σύµβαση έλεγχοι
α̟ό ε̟ιτρο̟ή ̟ου συγκροτείται µε α̟όφαση του αρµοδίου α̟οφαινοµένου
οργάνου, στην ο̟οία δεν µ̟ορεί να συµµετέχουν ο ̟ρόεδρος και τα µέλη της
ε̟ιτρο̟ής ̟ου δεν ̟ραγµατο̟οίησε την ̟αραλαβή στον ̟ροβλε̟όµενο α̟ό την
σύµβαση χρόνο. Η ̟αρα̟άνω ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής ̟ροβαίνει σε όλες τις
διαδικασίες ̟αραλαβής ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την ως άνω ̟αράγραφο 1 και το
άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά ̟ρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές ε̟ιστολές ̟ροκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν ε̟ιστρέφονται
̟ριν α̟ό την ολοκλήρωση όλων των ̟ροβλε̟οµένων α̟ό τη σύµβαση ελέγχων
και τη σύνταξη των σχετικών ̟ρωτοκόλλων.
6.3

Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και
̟οιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό

(∆ΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ)
6.4

Α̟όρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε ̟ερί̟τωση οριστικής α̟όρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής
̟οσότητας των υλικών, µε α̟όφαση του α̟οφαινοµένου οργάνου ύστερα α̟ό
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µ̟ορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της
µε άλλη, ̟ου να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή
̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται α̟ό την α̟όφαση αυτή.
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η
̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µ̟ορεί να είναι µεγαλύτερη
του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως
εκ̟ρόθεσµος και υ̟όκειται σε κυρώσεις λόγω εκ̟ρόθεσµης ̟αράδοσης.
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Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά ̟ου α̟ορρίφθηκαν µέσα στην
̟ροθεσµία ̟ου του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος,
κηρύσσεται έκ̟τωτος και υ̟όκειται στις ̟ροβλε̟όµενες κυρώσεις.
6.4.3. Η ε̟ιστροφή των υλικών ̟ου α̟ορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα
̟ροβλε̟όµενα στις ̟αρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
6.5

∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

(∆ΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ)
6.6

Εγγυηµένη λειτουργία ̟ροµήθειας

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
6.7

Ανα̟ροσαρµογή τιµής

(∆ΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Υ̟όδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τ∆-061/22: Προµήθεια Αδειών Χρήσης Σχεσιακής Βάσης ∆εδοµένων ORACLE
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Oracle Database Standard
Edition 2 - Processor
Perpetual
One-year Oracle Database
Standard Edition 2 –
Software update License
support – 1η ετήσια ̟ερίοδος

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Oracle Processor License

Oracle Processor License

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ Ο ΣΥΝΟΛΟ (€)

Προϋ̟ολογισµός (€)

2

2

Συµβατικό τίµηµα
(ολογράφως)______________________________________________________________________________________
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς: …………………………………………………….
Το Συνολικό Συµβατικό Τίµηµα αναφέρεται στο σύνολο της Σύµβασης

Τίθεται η Υ̟ογραφή του Νόµιµου Εκ̟ροσώ̟ου του ∆ιαγωνιζοµένου και η σφραγίδα της εταιρείας (̟ερί̟τωση κοινο̟ραξίας/ σύµ̟ραξης τίθενται οι υ̟ογραφές των
νόµιµων εκ̟ροσώ̟ων όλων των εταιρειών ̟ου συµµετέχουν στην κοινο̟ραξία/ σύµ̟ραξη και η σφραγίδα έκαστης εκ των συµ̟ραττουσών εταιρειών).

--------------//------------ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Υ̟οδείγµατα Εγγυητικών Ε̟ιστολών
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………
∆/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. …………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ……………………....……………………

Προς:
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Αθηνάς 67
ΤΚ 10552
Αθήνα
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………ΠΟΣΟ (€)………….
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την ̟αρούσα ε̟ιστολή ανέκκλητα
και ανε̟ιφύλακτα ̟αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του
̟οσού των ευρώ …………………………….. υ̟έρ του:
(i) [σε ̟ερί̟τωση φυσικού ̟ροσώ̟ου]: (ονοµατε̟ώνυµο, ̟ατρώνυµο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε ̟ερί̟τωση νοµικού ̟ροσώ̟ου]: (̟λήρη ε̟ωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε ̟ερί̟τωση ένωσης ή κοινο̟ραξίας:] των φυσικών / νοµικών ̟ροσώ̟ων
α)
(̟λήρη
ε̟ωνυµία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση) .......................…………………………………..
β)
(̟λήρη
ε̟ωνυµία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση) .......................…………………………………..
γ)
(̟λήρη
ε̟ωνυµία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση) .......................…………………………………..
ατοµικά και για κάθε µία α̟ό αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υ̟όχρεων µεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινο̟ραξίας,
για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) .....................
∆ιακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τ∆-061/22 της
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., για την ανάδειξη αναδόχου για την
ανάθεση της σύµβασης: «Προµήθεια Αδειών Χρήσης Σχεσιακής Βάσης ∆εδοµένων
ORACLE»
Η ̟αρούσα εγγύηση καλύ̟τει µόνο τις α̟ό τη συµµετοχή στην ανωτέρω α̟ορρέουσες
υ̟οχρεώσεις του/της (υ̟έρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το ̟αρα̟άνω ̟οσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς
καµία α̟ό µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιµο ή µη της α̟αίτησης σας µέσα σε 5 ηµέρες α̟ό την α̟λή έγγραφη ειδο̟οίησή σας.
Η ̟αρούσα ισχύει µέχρι και την …………………………………………………...
Σε ̟ερί̟τωση κατά̟τωσης της εγγύησης, το ̟οσό της κατά̟τωσης υ̟όκειται στο εκάστοτε
ισχύον ̟άγιο τέλος χαρτοσήµου.
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Α̟οδεχόµαστε να ̟αρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα α̟ό έγγραφο της Υ̟ηρεσίας
σας, στο ο̟οίο ε̟ισυνά̟τεται η συναίνεση του υ̟έρ ου για την ̟αράταση της ̟ροσφοράς,
σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.5 της ∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υ̟οβληθεί ̟ριν α̟ό
την ηµεροµηνία λήξης της.
Βεβαιώνουµε υ̟εύθυνα ότι το ̟οσό των εγγυητικών ε̟ιστολών ̟ου έχουν δοθεί,
συνυ̟ολογίζοντας και το ̟οσό της ̟αρούσας, δεν υ̟ερβαίνει το όριο των εγγυήσεων ̟ου
έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.
(Εξουσιοδοτηµένη Υ̟ογραφή).
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………
∆/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. …………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ……………………....……………………

Προς:
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Αθηνάς 67
ΤΚ 10552
Αθήνα
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……………ΠΟΣΟ (€)………….
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την ̟αρούσα ε̟ιστολή ανέκκλητα
και ανε̟ιφύλακτα ̟αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του
̟οσού των ευρώ …………………………….. υ̟έρ του:
(i) [σε ̟ερί̟τωση φυσικού ̟ροσώ̟ου]: (ονοµατε̟ώνυµο, ̟ατρώνυµο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε ̟ερί̟τωση νοµικού ̟ροσώ̟ου]: (̟λήρη ε̟ωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε ̟ερί̟τωση ένωσης ή κοινο̟ραξίας:] των φυσικών / νοµικών ̟ροσώ̟ων
α) (̟λήρη ε̟ωνυµία) ............................, ΑΦΜ: ............................ (διεύθυνση) .............................
β) (̟λήρη ε̟ωνυµία) .........................., ΑΦΜ: ........................... (διεύθυνση) .............................
(συµ̟ληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινο̟ραξίας) ατοµικά και για κάθε µία α̟ό
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υ̟όχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως
µελών της ένωσης ή κοινο̟ραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, για την
«Προµήθεια Αδειών Χρήσης Σχεσιακής Βάσης ∆εδοµένων ORACLE», σύµφωνα µε την
Τ∆-061/22 ∆ιακήρυξη της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Το ̟αρα̟άνω ̟οσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς
καµία α̟ό µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιµο ή µη της α̟αίτησης σας µέσα σε 5 ηµέρες α̟ό την α̟λή έγγραφη ειδο̟οίησή σας.
Η ̟αρούσα ισχύει µέχρι και την ε̟ιστροφή της, βάσει του άρθρου 302 του Ν.4412/2016.
Σε ̟ερί̟τωση κατά̟τωσης της εγγύησης, το ̟οσό της κατά̟τωσης υ̟όκειται στο εκάστοτε
ισχύον ̟άγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιώνουµε υ̟εύθυνα ότι το ̟οσό των εγγυητικών ε̟ιστολών ̟ου έχουν δοθεί,
συνυ̟ολογίζοντας και το ̟οσό της ̟αρούσας, δεν υ̟ερβαίνει το όριο των εγγυήσεων ̟ου
έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.
(Εξουσιοδοτηµένη Υ̟ογραφή).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – Τεχνικές Προδιαγραφές
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - Πίνακας Τεχνικής Προσφοράς [Τ∆-061/22]
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ̟ροµήθεια θα έχει αντικείµενο την Προµήθεια αδειών χρήσης Σχεσιακής Βάσης ∆εδοµένων ORACLE και την Ετήσια υ̟οστήριξη και

δικαίωµα χρήσης νέων εκδόσεων
Η ̟ροµήθεια α̟οτελείται α̟ό τα κάτωθι λογισµικά:

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ORACLE
Α/Α

Περιγραφή

Ε̟ί̟εδο / Τύ̟ος Αδειών
Χρήσης

Ποσότητα

1

Oracle Database Standard Edition 2

Oracle Processor License

2

2

One-year Oracle Database Standard
Edition 2 – Software update License Oracle Processor License
support – 1η ετήσια ̟ερίοδος

2

Οι υ̟ό ̟ροµήθεια άδειες χρήσης θα ενσωµατωθούν στην υ̟άρχουσα υ̟ολογιστική υ̟οδοµή της ΣΤΑΣΥ η ο̟οία έχει ανα̟τυχθεί και
στηρίζεται σε ̟ροϊόντα του εν λόγω κατασκευαστή (Oracle)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Πολιτική Προστασίας Προσω̟ικών ∆εδοµένων για την Ανάθεση
και Εκτέλεση ∆ηµοσίων Συµβάσεων
Πολιτική Προστασίας Προσω̟ικών ∆εδοµένων για την Ανάθεση και Εκτέλεση
∆ηµοσίων Συµβάσεων
Η εταιρεία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
µε δ.τ. «ΣΤΑΣΥ», ̟ου εδρεύει στην οδό Αθηνάς αρ. 67, Αθήνα (Τ.Κ. 10552),µε ΑΦΜ
099939745, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών νοµίµως εκ̟ροσω̟ούµενης, σέβεται την ιδιωτικότητα και
τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα των Υ̟οκειµένων και φροντίζει να είναι σε θέση συνεχούς
συµµόρφωσης µε τον Κανονισµό 2016/679 (ΕΕ)για την ̟ροστασία των φυσικών ̟ροσώ̟ων
έναντι της ε̟εξεργασίας των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών, µε τίτλο «Γενικός Κανονισµός για την Προστασία
∆εδοµένων» (ΓΚΠ∆), τον Ν. 4624/2019 και την κείµενη νοµοθεσία ̟ερί ̟ροστασίας
δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα και να α̟οδεικνύει τη συµµόρφωση αυτή.
Με την ̟αρούσα Πολιτική Προστασίας Προσω̟ικών ∆εδοµένων για την Ανάθεση και
Εκτέλεση ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η ΣΤΑΣΥ, ως Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας, ενηµερώνει τους
συµµετέχοντες στη διαδικασία ανάθεσης, ̟ροσφέροντες οικονοµικούς φορείς, τους
αναδόχους των δηµοσίων συµβάσεων και τους τυχόν τρίτους εµ̟λεκόµενους στη δηµόσια
σύµβαση (συνεργάτες, υ̟εργολάβους, τρίτους οικονοµικούς φορείς των ̟ροσφερόντων
οικονοµικών φορέων και αναδόχων) για το είδος των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων ̟ου
συλλέγει, τον τρό̟ο ε̟εξεργασίας αυτών των δεδοµένων, καθώς και την ̟ροστασία των
δεδοµένων, τα δικαιώµατά τους ως Υ̟οκείµενα των δεδοµένων και τον τρό̟ο ε̟ικοινωνίας
µε την εταιρεία.
Η Πολιτική ισχύει για όλα τα Υ̟οκείµενα των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων, ήτοι για όλους τους
συµµετέχοντες στον ∆ιαγωνισµό, για τους οικονοµικούς φορείς, οι ο̟οίοι υ̟οβάλλουν την
̟ροσφορά τους, για τους αναδόχους, στους ο̟οίους κατακυρώνεται η δηµόσια σύµβαση,
και για τους τυχόν τρίτους εµ̟λεκόµενους στη δηµόσια σύµβαση. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου οι
ανωτέρω αναφερόµενοι α̟οτελούν νοµικά ̟ρόσω̟α, νοείται η ε̟εξεργασία των
̟ροσω̟ικών δεδοµένων των φυσικών ̟ροσώ̟ων αυτών (νόµιµων εκ̟ροσώ̟ων, µετόχων,
µελών, εργαζοµένων, συνεργατών, ̟ροσώ̟ων οριζόµενων για την υλο̟οίηση του
συµβατικού αντικειµένου κλ̟).
Η Πολιτική ισχύει σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις δηµοσίων συµβάσεων, στις δηµόσιες συµβάσεις
έργων, υ̟ηρεσιών, ̟ροµηθειών, εκ̟όνησης µελετών, ̟αροχής τεχνικών και λοι̟ών
συναφών ε̟ιστηµονικών υ̟ηρεσιών, ̟αροχής γενικών υ̟ηρεσιών, ό̟ως ορίζονται στο Ν.
4412/2016, και για όλα τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα, τα ο̟οία υφίστανται ε̟εξεργασία για
λογαριασµό της ΣΤΑΣΥ, µε ο̟οιοδή̟οτε µέσο και σε ο̟οιαδή̟οτε µορφή.
1. Η ΣΤΑΣΥ ως Αναθέτουσα Αρχή και Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας Προσω̟ικών
∆εδοµένων
Η ΣΤΑΣΥ, ως Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων, φέρει την ευθύνη και
είναι σε θέση να α̟οδείξει τη συµµόρφωσή της µε τις αρχές ̟ροστασίας ̟ροσω̟ικών
δεδοµένων, καθώς και την εν γένει συµµόρφωσή της µε την κείµενη νοµοθεσία για την
̟ροστασία ̟ροσω̟ικών δεδοµένων.
Η ΣΤΑΣΥ δεσµεύεται ότι τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα συλλέγονται και ε̟εξεργάζονται µε
αντικειµενικότητα, νοµιµότητα και διαφάνεια, για συγκεκριµένο και καθορισµένο σκο̟ό,
και ότι η διενεργούµενη ε̟εξεργασία λαµβάνει χώρα τηρουµένων αυστηρώς της Πολιτικής
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Προστασίας της ΣΤΑΣΥ, των διατάξεων του ΓΚΠ∆, της κείµενης νοµοθεσίας για την
̟ροστασία των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα και των Οδηγιών της Αρχής
Προστασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού Χαρακτήρα (ΑΠ∆ΠΧ).
Η ΣΤΑΣΥ διασφαλίζει ότι ε̟εξεργάζεται µόνο τα κατάλληλα, συναφή και α̟ολύτως
α̟αραίτητα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα, για το σκο̟ό για τον ο̟οίο συλλέχθηκαν και δεν θα
συλλεχθούν ή διατηρηθούν ̟ροσω̟ικά δεδοµένα µε σκο̟ό ο̟οιαδή̟οτε µελλοντική χρήση,
εκτός και αν αφορούν ̟ερι̟τώσεις στις ο̟οίες η ΣΤΑΣΥ. Α.Ε. έχει έννοµο συµφέρον ̟ρος
τούτο. Το ̟ροσω̟ικό ε̟εξεργάζεται ̟ροσω̟ικά δεδοµένα µόνο για την εξυ̟ηρέτηση των
νόµιµων, ε̟ιχειρηµατικών σκο̟ών ̟ου σχετίζονται άµεσα µε την εκτέλεση των καθηκόντων
τους.
2. Ποια ∆εδοµένα Προσω̟ικού Χαρακτήρα συλλέγει η ΣΤΑΣΥ
Η ΣΤΑΣΥ ως Αναθέτουσα Αρχή συλλέγει, ενδεικτικά και όχι ̟εριοριστικά, τα ακόλουθα
δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης
(διαγωνιστική ή µη) και την ανάθεση και εκτέλεση της δηµόσιας σύµβασης, κατά τα
̟ροβλε̟όµενα α̟ό τον Ν. 4412/2016, ό̟ως:
ονοµατε̟ώνυµο, ̟ατρώνυµο, µητρώνυµο, στοιχεία ταυτότητας, ηµεροµηνία γέννησης,
ΑΦΜ-∆ΟΥ, ΑΜΚΑ, στοιχεία ε̟ικοινωνίας, τηλέφωνο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση,
(email, fax), στοιχεία ε̟ιστηµονικής κατάρτισης ή ε̟αγγελµατικής δραστηριότητας, ̟τυχία,
άδεια εργασίας-λειτουργίας, έναρξη εργασιών σε ∆ΟΥ, τα δικαιολογητικά τα ο̟οία
α̟αιτούνται κατά τον Ν. 4412/2016 για να δια̟ιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
α̟οκλεισµού, α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου, ̟ιστο̟οιητικά ̟ερί µη υ̟αγωγής σε
̟τώχευση, ̟τωχευτική διαδικασία, εξυγίανση κλ̟, φορολογική και ασφαλιστική
ενηµερότητα, αριθµός λογαριασµού τρα̟έζης, IBAN.
Η συλλογή των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων ̟ραγµατο̟οιείται άµεσα και α̟ευθείας α̟ό το ίδιο
το Υ̟οκείµενο των δεδοµένων (τον συµµετέχοντα στον ∆ιαγωνισµό, τον ̟ροσφέροντα
οικονοµικό φορέα και τον ανάδοχο)κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος συµµετοχής στη
διαδικασία, κατά την υ̟οβολή ̟ροσφοράς, συµ̟ληρώνοντας όλα τα α̟αιτούµενα
δικαιολογητικά και ̟ροσκοµίζοντας τα σχετικά α̟οδεικτικά έγγραφα βάσει των
οριζόµενων στο Τεύχος ∆ιακήρυξης ή στις οδηγίες διεξαγωγής της διαδικασίας συµµετοχής
και ανάθεσης, κατά την κατακύρωση και ανάθεση της σύµβασης και την εκτέλεση αυτής.
Ενδεχοµένως να συλλέγονται και δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, τα ο̟οία ̟ροκύ̟τουν
̟ροδήλως α̟ό δηµοσιο̟οιηµένα στοιχεία ή µ̟ορούν να ανευρεθούν και α̟οκτηθούν
νοµίµως α̟ό δηµόσιες αρχές.
∆εδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα τα ο̟οία ̟ροσκοµίζονται µε δικαιολογητικά έγγραφα
α̟ό τον ̟ροσφέροντα, ε̟ι̟ρόσθετα και µε δική του ̟ρωτοβουλία, και τα ο̟οία ενδέχεται
να ̟εριέχουν α̟λά ̟ροσω̟ικά δεδοµένα ή ̟ροσω̟ικά δεδοµένα ειδικής κατηγορίας,
νοείται ότι ̟αρέχονται α̟ό το Υ̟οκείµενο µε ρητή, ελεύθερη και µε ̟λήρη ε̟ίγνωση
συγκατάθεσή του, γνωρίζοντας ότι συνυ̟οβάλλονται ̟ρος ε̟εξεργασία για τους σκο̟ούς
̟ου συλλέγονται και τα ανωτέρω ̟ροσω̟ικά δεδοµένα του.
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3. Σκο̟οί και Νοµική Βάση ε̟εξεργασίας
Η ΣΤΑΣΥ ε̟εξεργάζεται ̟ροσω̟ικά δεδοµένα µόνο για τους σκο̟ούς για τους ο̟οίους
ενηµερώθηκε ̟ροηγουµένως το Υ̟οκείµενο των δεδοµένων και δεν τα χρησιµο̟οιεί για
άλλους σκο̟ούς, οι ο̟οίοι δεν είναι συµβατοί µε τους αρχικούς σκο̟ούς.
Η ΣΤΑΣΥ µ̟ορεί να ε̟εξεργαστεί τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα του Υ̟οκειµένου για τους
σκο̟ούς ̟ου ̟αρατίθενται ακολούθως, ενδεικτικά και όχι ̟εριοριστικά:









Για την αξιολόγηση του συµµετέχοντος, κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στο Ν. 4412/2016,
Για την ε̟ικοινωνία- ενηµέρωση του συµµετέχοντος (̟χ. σχετικά µε την αξιολόγηση
της ̟ροσφοράς, την ε̟ίδοση α̟αραίτητων εγγράφων κλ̟),
Για την ανάθεση της σύµβασης στον ανάδοχο, την εκτέλεση της σύµβασης, καθώς και
την υλο̟οίηση και υ̟οστήριξη κατά την εκτέλεση της σύµβασης,
Για λόγους αρχειοθέτησης,
Για την εκ̟λήρωση των εκ του νόµου υ̟οχρεώσεων της ΣΤΑΣΥ
Για την εκ̟λήρωση συµβατικών υ̟οχρεώσεων της ΣΤΑΣΥ
Για την ̟ροάσ̟ιση των δικαιωµάτων και έννοµων συµφερόντων της ΣΤΑΣΥ,
Για την εν γένει ασφάλεια και ̟ροστασία των συναλλαγών.

Η ΣΤΑΣΥ διασφαλίζει ότι η ε̟εξεργασία των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων είναι σύννοµη και
δεσµεύεται ότι χρησιµο̟οιεί ̟ροσω̟ικά δεδοµένα α̟οκλειστικά και µόνο εφόσον
υφίσταται µία τουλάχιστον νοµική βάση, ̟ου της ε̟ιτρέ̟ει την ε̟εξεργασία των
̟ροσω̟ικών δεδοµένων, ως ακολούθως:
Η ΣΤΑΣΥ ε̟εξεργάζεται τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα βάσει του Ν. 4412/2016, ως
Αναθέτουσα Αρχή, η ο̟οία στο ̟λαίσιο άσκησης δηµόσιας εξουσίας διενεργεί τη
διαδικασία κατακύρωσης και ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης και ε̟ιβλέ̟ει την εκτέλεση και
υλο̟οίηση της καταρτισθείσας σύµβασης.
Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης κατά τα οριζόµενα στο Ν. 4412/2016
(̟ροσυµβατικό- συµβατικό στάδιο) η ΣΤΑΣΥ ε̟εξεργάζεται τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού
χαρακτήρα για την αξιολόγηση των δεδοµένων των συµµετεχόντων (στη διαδικασία µέχρι
την ανάθεση και σύναψη σύµβασης) και για τον έλεγχο και την ε̟ίβλεψη της τήρησης των
συµβατικών υ̟οχρεώσεων, α̟ορρεουσών α̟ό τη σύµβαση.
Η ΣΤΑΣΥ µ̟ορεί να ε̟εξεργάζεται τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα για την
εκ̟λήρωση έννοµης υ̟οχρέωσης, ιδίως α̟ό τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την
εκ̟λήρωση συµβατικής υ̟οχρέωσης, για την εκ̟λήρωση καθήκοντος ̟ρος το δηµόσιο
συµφέρον, εν ̟ροκειµένω την διασφάλιση διαφανούς διεξαγωγής της διαδικασίας
ανάθεσης, και για την εξυ̟ηρέτηση έννοµων συµφερόντων της.
Το Υ̟οκείµενο των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα µε τη συµµετοχή του και µε την
µετέ̟ειτα ανάθεση και υ̟ογραφή της σύµβασης θεωρείται ότι έχει συναινέσει στην
ε̟εξεργασία των δεδοµένων του, ̟αρέχοντας ρητή ελεύθερη και µε ̟λήρη ε̟ίγνωση
συγκατάθεση για την ε̟εξεργασία.
4. Τήρηση- Α̟οθήκευση ∆εδοµένων- Μέτρα Προστασίας
Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα µόνο για το χρονικό διάστηµα ̟ου α̟αιτείται
για τους νόµιµους ε̟ιχειρηµατικούς σκο̟ούς για τους ο̟οίους συλλέχθηκαν,
συµ̟εριλαµβανοµένων και των σκο̟ών ικανο̟οίησης νοµικών, φορολογικών, λογιστικών
α̟αιτήσεων. Κάθε οργανωτική µονάδα της ΣΤΑΣΥ φροντίζει να ̟ροσδιορίσει και να
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τηρήσει τις κατάλληλες ̟εριόδους τήρησης, καθώς και να διασφαλίσει την ασφαλή
καταστροφή τους, όταν ̟αρέλθει το χρονικό διάστηµα ή ̟αύσει να υφίσταται ο σκο̟ός της
ε̟εξεργασίας και δεν υ̟άρχει καµία νοµική α̟αίτηση ή νόµιµο συµφέρον ή δικαίωµα για
τη συνέχιση της τήρησής τους. Ενδέχεται να α̟οθηκεύονται για µεγαλύτερο χρονικό
διάστηµα, εφόσον τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα θα τύχουν ε̟εξεργασίας α̟οκλειστικά για
σκο̟ούς αρχειοθέτησης ̟ρος το δηµόσιο συµφέρον, σκο̟ούς για ε̟ιστηµονική και ιστορική
έρευνα ή για στατιστικούς σκο̟ούς και ̟άντα υ̟όκεινται στην εφαρµογή των κατάλληλων
τεχνικών και οργανωτικών µέτρων.
Μετά το ̟έρας του χρονικού διαστήµατος, ̟ου ορίζεται είτε α̟ό την συµβατική σχέση µε το
Υ̟οκείµενο, είτε α̟ό την νοµοθεσία, ακολουθούνται οι ̟ροβλε̟όµενες διαδικασίες για την
ασφαλή καταστροφή τους.
5. Περι̟τώσεις ∆ιαβίβασης- Κοινο̟οίησης Προσω̟ικών ∆εδοµένων
Η ΣΤΑΣΥ ενδέχεται να γνωστο̟οιεί τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα σε τρίτους, ό̟ως:





Τρίτα φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α, στα ο̟οία η ΣΤΑΣΥ αναθέτει την εκτέλεση
συγκεκριµένων ενεργειών για λογαριασµό της και αυτά λειτουργούν ως εκτελούντες
την ε̟εξεργασία(̟χ συνεργάτες, σύµβουλοι κλ̟).
Το ∆ηµόσιο, δηµόσιοι φορείς και αρµόδιες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο
̟λαίσιο των αρµοδιοτήτων τους.
Συµµετέχοντες στη διαδικασία ανάθεσης, στο ̟λαίσιο της αρχής της διαφάνειας και
του δικαιώµατος δικαστικής ̟ροστασίας των συµµετεχόντων, σύµφωνα µε το νόµο.

Η ΣΤΑΣΥ ελέγχει και αξιολογεί τους εκτελούντες την ε̟εξεργασία και ζητάει τις κατάλληλες
διασφαλίσεις και διαβεβαιώσεις ότι είναι συµµορφωµένοι µε τον ΓΚΠ∆ και την κείµενη
νοµοθεσία για την ̟ροστασία ̟ροσω̟ικών δεδοµένων και ότι έχουν λάβει τα κατάλληλα
τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση τους. Ε̟ισυνά̟τεται το
Παράρτηµα Ι- Σύµβαση Ε̟εξεργασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού Χαρακτήρα µε τους
εκτελούντες την ε̟εξεργασία.
Η ΣΤΑΣΥ φροντίζει ώστε όλες οι οργανωτικές µονάδες της και το ̟ροσω̟ικό της (̟χ.
εργαζόµενοι, ̟ροστηθέντες, βοηθοί εκ̟λήρωσης κλ̟), καθώς και οι εκτελούντες την
ε̟εξεργασία, να ενηµερώνονται για τις υ̟οχρεώσεις τους για την ε̟εξεργασία ̟ροσω̟ικών
δεδοµένων και για την τήρηση της Πολιτικής Προστασίας της ΣΤΑΣΥ για τη διαχείριση και
̟ροστασία των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων. Στη ΣΤΑΣΥ όλο το ̟ροσω̟ικό είναι υ̟εύθυνο για
την υ̟οστήριξη της συµµόρφωσης µε αυτήν την ̟ολιτική.
6. Τεχνικά και Οργανωτικά µέτρα Προστασίας των δεδοµένων
Η ΣΤΑΣΥ, λαµβάνοντας υ̟όψη τη φύση, το ̟εδίο εφαρµογής, το ̟λαίσιο και τους σκο̟ούς
της ε̟εξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής ̟ιθανότητας ε̟έλευσης και
σοβαρότητας για τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των φυσικών ̟ροσώ̟ων, εφαρµόζει
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα ̟ροκειµένου να διασφαλίζει και να α̟οδεικνύει
ότι η ε̟εξεργασία διενεργείται σύννοµα και ότι ̟αρέχει το κατάλληλο ε̟ί̟εδο ασφάλειας
δεδοµένων έναντι των κινδύνων ̟ου διατρέχουν την ε̟εξεργασία.
Η ΣΤΑΣΥ οργανωτικά, έχει συντάξει Πολιτικές και ∆ιαδικασίες για την ε̟εξεργασία και
την ̟ροστασία των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων και τεχνικά, έχει υιοθετήσει τα κατάλληλα
µέτρα ασφαλείας –για την ψηφιακή και την φυσική ασφάλεια- διασφαλίζοντας την
εµ̟ιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιµότητα των δεδοµένων.
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Η ΣΤΑΣΥ καταβάλει κάθε δυνατή ̟ροσ̟άθεια να χρησιµο̟οιεί τις ̟λέον ̟ρόσφατες
τεχνολογικές λύσεις και διαδικασίες για την ̟ροστασία των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων και να
υιοθετεί τις βέλτιστες ̟ρακτικές ̟ροστασίας.
7. Περιστατικό Παραβίασης Προσω̟ικών ∆εδοµένων
Η ΣΤΑΣΥ έχει δηµιουργήσει την κατάλληλη δοµή και διαδικασίες για τη διαχείριση τυχόν
̟εριστατικού σχετικά µε την ε̟εξεργασία ̟ροσω̟ικών δεδοµένων. Το ̟ροσω̟ικό της έχει
ενηµερωθεί ̟ροκειµένου να αναφέρει κάθε ̟εριστατικό, το ο̟οίο έχει ή ενδέχεται να
οδηγήσει σε α̟ώλεια, κλο̟ή, µη εξουσιοδοτηµένη α̟οκάλυψη, τυχαία καταστροφή ή
α̟οκάλυψη των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων, σύµφωνα µε τις ̟ροβλε̟όµενες διαδικασίες
αντίδρασης σε ̟αραβίαση δεδοµένων.
Σε ̟εριστατικό ̟ιθανής ̟αραβίασης, τα ̟ρόσω̟α ̟ου αφορά η Παρούσα Πολιτική,
υ̟οχρεούνται αµελλητί να ενηµερώσουν την ΣΤΑΣΥ για το ̟εριστατικό και να ̟αρέχουν
κάθε αναγκαία ή/και βοηθητική ̟ληροφορία ̟ρος αντιµετώ̟ιση του ̟εριστατικού.
Τονίζεται ότι ̟ρέ̟ει να ελεγχθεί εάν η ̟αραβίαση ̟ροήλθε α̟ό δική τους ευθύνη και να
ενηµερώσουν ε̟ίσης σχετικά την ΣΤΑΣΥ
8. Συγκατάθεση του Υ̟οκειµένου των δεδοµένων
Το Υ̟οκείµενο ̟αρέχει συγκατάθεση για ε̟εξεργασία των ̟ροσω̟ικών του δεδοµένων,
κατό̟ιν ενηµέρωσης για το σκο̟ό ε̟εξεργασίας και τα δικαιώµατά του, µε δήλωση ή µε
σαφή θετική ενέργεια, ελεύθερη, συγκεκριµένη, ρητή και µε ̟λήρη ε̟ίγνωση, µε την ο̟οία
εκδηλώνει ότι συµφωνεί, να α̟οτελέσουν αντικείµενο ε̟εξεργασίας τα δεδοµένα
̟ροσω̟ικού χαρακτήρα ̟ου το αφορούν.
Το Υ̟οκείµενο των δεδοµένων µ̟ορεί να ανακαλέσει µε ευκολία, ελεύθερα τη συγκατάθεσή
του, ανά ̟άσα στιγµή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης έχει ισχύ σε µελλοντική ε̟εξεργασία
και δεν ε̟ηρεάζει την ε̟εξεργασία, η ο̟οία διενεργούταν βάσει της συγκατάθεσης του
Υ̟οκειµένου, ̟ριν την ανάκληση, και είναι νόµιµη ε̟εξεργασία.
9. ∆ικαιώµατα του Υ̟οκειµένου των δεδοµένων
Η ΣΤΑΣΥ ενηµερώνει τα Υ̟οκείµενα των δεδοµένων για την ε̟εξεργασία των δεδοµένων
τους και για τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωµάτων τους, καθώς και διαχειρίζεται τα
αιτήµατα των Υ̟οκειµένων κατά τον καλύτερο δυνατό τρό̟ο, ώστε να αντα̟οκρίνεται στο
µέγιστο δυνατό βαθµό ικανο̟οίησης αυτών.
Το Υ̟οκείµενο των δεδοµένων έχει τα ακόλουθα δικαιώµατα όσον αφορά τον τρό̟ο
ε̟εξεργασίας των δεδοµένων του α̟ό τη ΣΤΑΣΥ:
1) ∆ικαίωµα ενηµέρωσης- ̟ληροφόρησης για την ε̟εξεργασία των ̟ροσω̟ικών του
δεδοµένων.
2)∆ικαίωµα ανάκλησης της συγκατάθεσης για ε̟εξεργασία των δεδοµένων ανά ̟άσα
στιγµή.
3) ∆ικαίωµα ̟ρόσβασης στα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα του. Το Υ̟οκείµενο µ̟ορεί να αιτηθεί
̟ρόσβαση στα δεδοµένα του για να λάβει αντίγραφο α̟ό αυτά.
4) ∆ικαίωµα διόρθωσης- ε̟ικαιρο̟οίησης των ̟ροσω̟ικών του δεδοµένων, ώστε τα
στοιχεία να είναι ακριβή.
5) ∆ικαίωµα διαγραφής των δεδοµένων του. Το Υ̟οκείµενο µ̟ορεί να αιτηθεί τη
διαγραφή των δεδοµένων του, στις ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις. Όταν: α) αυτά δεν είναι ̟λέον
α̟αραίτητα για τους σκο̟ούς για τους ο̟οίους συλλέχθηκαν ή ε̟εξεργάζονται, β) έγινε
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ανάκληση της συγκατάθεσης, γ) έχει εκλείψει ̟λέον η νοµική βάση ε̟εξεργασίας α̟ό τη
ΣΤΑΣΥ και δεν στηρίζεται η ε̟εξεργασία σε άλλη νοµική βάση. Τονίζεται ότι η ΣΤΑΣΥ
δύναται να µην ικανο̟οιήσει το δικαίωµα διαγραφής για λόγους εκ̟λήρωσης εκ του νόµου
υ̟οχρέωσής της, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, για λόγους θεµελίωσης, άσκησης και
υ̟οστήριξης νοµικών αξιώσεών της, καθώς και για λόγους αρχειοθέτησης και στατιστικούς
σκο̟ούς.
6) ∆ικαίωµα ̟εριορισµού της ε̟εξεργασίας των ̟ροσω̟ικών του δεδοµένων. Σε αυτή την
̟ερί̟τωση η ΣΤΑΣΥ ̟ροβαίνει στον άµεσο ̟εριορισµό ε̟εξεργασίας των δεδοµένων,
τουλάχιστον για να εξετάσει το αίτηµα ̟εριορισµού. Εάν δεν είναι εφικτός ο ̟εριορισµός
της ε̟εξεργασίας, θα δοθεί αιτιολογηµένη α̟άντηση στο Υ̟οκείµενο.
7) ∆ικαίωµα στη φορητότητα των δεδοµένων. Το Υ̟οκείµενο µ̟ορεί να λάβει σε
αναγνώσιµη µορφή σε µία α̟ό τις ευρέως διαδεδοµένες µορφές ανάγνωσης (̟χ σε αρχείο
XML) αντίγραφο των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων του, τα ο̟οία ε̟εξεργάζονται µε χρήση
υ̟ολογιστικών συστηµάτων.
8) ∆ικαίωµα εναντίωσης. Το Υ̟οκείµενο µ̟ορεί να ̟ροβάλει εναντίωση ως ̟ρος την
ε̟εξεργασία των δεδοµένων του. Τονίζεται ότι η ΣΤΑΣΥ δύναται να µην ικανο̟οιήσει το
δικαίωµα εναντίωσης, εάν υ̟άρχει ε̟ιτακτικός και νόµιµος λόγος, ο ο̟οίος υ̟ερισχύει του
αιτήµατος εναντίωσης ή σκο̟ός για τη θεµελίωση, άσκηση ή υ̟οστήριξη νοµικών αξιώσεών
της.
Το Υ̟οκείµενο ασκεί τα ανωτέρω δικαιώµατα µε αίτηµα ̟ρος τη ΣΤΑΣΥ Το αίτηµα ̟ρέ̟ει
να είναι σαφές και ορισµένο και να συµ̟ληρώνεται κατά το δυνατόν ̟ληρέστερο τρό̟ο,
ώστε να µ̟ορεί να αξιολογηθεί και ικανο̟οιηθεί. Ε̟ίσης ̟ρέ̟ει να ̟ροκύ̟τει η
ταυτο̟οίηση του Υ̟οκειµένου και η ε̟ιβεβαίωση των στοιχείων του. Η ΣΤΑΣΥ φροντίζει
να α̟αντήσει εντός ενός µήνα σε ο̟οιοδή̟οτε σχετικό αίτηµα, εκτός αν για αντικειµενικούς
λόγους χρειαστεί ̟ερισσότερος χρόνος, ο̟ότε και θα ενηµερώσει το Υ̟οκείµενο σχετικά.
Κατάλληλη φόρµα συµ̟λήρωσης του αιτήµατος ̟αρέχεται στο ∆ιαδικτυακό τό̟ο της
ΣΤΑΣΥwww.stasy.gr
Για την άσκηση ο̟οιουδή̟οτε δικαιώµατος, το Υ̟οκείµενο µ̟ορεί να α̟ευθυνθεί στον
Υ̟εύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων της ΣΤΑΣΥ µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο
dpo@stasy.gr.
Σε κάθε ̟ερί̟τωση το Υ̟οκείµενο έχει ε̟ίσης το ∆ικαίωµα υ̟οβολής καταγγελίας στην
Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού Χαρακτήρα – ΑΠ∆ΠΧ και µ̟ορεί να
α̟ευθυνθεί σε αυτήν: Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα,
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, www.dpa.gr.
10. Ε̟ικοινωνία
Για ο̟οιαδή̟οτε ενηµέρωση, ̟αροχή βοήθειας σχετικά µε την άσκηση ή την κατανόηση των
δικαιωµάτων του Υ̟οκειµένου και ερώτηση σχετικά µε τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα, την
̟αρούσα Πολιτική και την ̟ροστασία ̟ροσω̟ικών δεδοµένων, µ̟ορείτε να
ε̟ικοινωνήσετε µε τον Υ̟εύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων της ΣΤΑΣΥ µε µήνυµα
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@stasy.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.
Η ̟αρούσα Σύµβαση Ε̟εξεργασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού Χαρακτήρα (εφεξής
«Σύµβαση») α̟οτελεί ̟αράρτηµα και ανα̟όσ̟αστο τµήµα της συναφθείσας σύµβασης
µεταξύ των ανωτέρω µερών (εφεξής «Κύρια Σύµβαση»), µε συµβαλλόµενα µέρη, αφενός µε
την Ανώνυµη Εταιρεία µε την ε̟ωνυµία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΣΥ», εφεξής καλούµενη ως
«Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας» και αφετέρου το εκάστοτε άλλο συµβαλλόµενο µέρος, εφεξής
καλούµενο ως «Εκτελών την Ε̟εξεργασία».
2.
Στο ̟λαίσιο της «Κύριας Σύµβασης», ο «Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας» ενδέχεται να
γνωστο̟οιεί, κοινο̟οιεί ή διαβιβάζει στον «Εκτελούντα την Ε̟εξεργασία» ̟ληροφορίες,
οι ο̟οίες α̟οτελούν δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, ό̟ως αυτά ορίζονται στον
Κανονισµό 679/2016 (ΕΕ) «Γενικό Κανονισµό για την Προστασία ∆εδοµένων» (ΓΚΠ∆) και
την κείµενη νοµοθεσία ̟ερί ̟ροστασίας δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα (εφεξής
«Νοµοθεσία»), µε σκο̟ό την εκτέλεση της «Κύριας Σύµβασης».
3.
Αντίστοιχα, ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» έχει το δικαίωµα να ε̟εξεργάζεται
δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, τα ο̟οία του γνωστο̟οιούνται, κοινο̟οιούνται ή
διαβιβάζονται α̟ό τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» για λογαριασµό του τελευταίου, µε
σκο̟ό την εκτέλεση της «Κύριας Σύµβασης».
4.
Με την ̟αρούσα «Σύµβαση» ̟ροσδιορίζονται οι όροι και ̟ροϋ̟οθέσεις της
ε̟εξεργασίας των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα α̟ό τον «Εκτελούντα την
Ε̟εξεργασία» για λογαριασµό του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας» και ̟αρέχονται
κατάλληλες διασφαλίσεις και διαβεβαιώσεις ότι ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» είναι
συµµορφωµένος µε την «Νοµοθεσία».
2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
1.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ε̟εξεργάζεται τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα,
για λογαριασµό του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας», τα ο̟οία είναι α̟ολύτως α̟αραίτητα για
την εκτέλεση της «Κύριας Σύµβασης», καθώς και όσα δεδοµένα µ̟ορεί να συµφωνήσουν
µεταγενέστερα για την εξυ̟ηρέτηση του σκο̟ού ε̟εξεργασίας. Κάθε τέτοια µεταγενέστερη
συµφωνία γίνεται µόνο εγγράφως δεκτή και υ̟όκειται στις διατάξεις της ̟αρούσας
«Σύµβασης».
2.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο ο «Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας»
γνωστο̟οιήσει, κοινο̟οιήσει ή διαβιβάσει στον «Εκτελούντα την Ε̟εξεργασία» δεδοµένα
̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, τα ο̟οία δεν είναι α̟ολύτως α̟αραίτητα για την εκτέλεση της
«Κύριας Σύµβασης», ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» υ̟οχρεούται να ειδο̟οιήσει σχετικά
τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» και εν συνεχεία να ̟ροβεί στην ασφαλή και οριστική
καταστροφή/ διαγραφή τους.
3.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ε̟εξεργάζεται, ενδεικτικά και όχι ̟εριοριστικά, τα
εξής δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα: δεδοµένα ταυτο̟οίησης ̟ροσώ̟ου
(ονοµατε̟ώνυµο, ̟ατρώνυµο κλ̟), δεδοµένα ε̟ικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου κλ̟), κ.α. Υ̟οκείµενα των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα
ενδεικτικά και όχι ̟εριοριστικά, δύναται να είναι τα εξής ̟ρόσω̟α: εργαζόµενοι, ε̟ιβατικό
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κοινό, συνεργάτες, σύµβουλοι, ̟ροµηθευτές, µέλη διοικητικού συµβουλίου του «Υ̟εύθυνου
Ε̟εξεργασίας».
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» κατά βάση ε̟εξεργάζεται α̟λά δεδοµένα ̟ροσω̟ικού
χαρακτήρα, ενώ σε ειδικές ̟ερι̟τώσεις, ανάλογα µε την «Κύρια Σύµβαση» ενδέχεται να
ε̟εξεργάζεται και δεδοµένα ειδικής κατηγορίας, α̟οκλειστικά και µόνο για τους σκο̟ούς
ε̟εξεργασίας, ό̟ως ορίζονται στην «Κύρια Σύµβαση».
4.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ε̟εξεργάζεται τα ανωτέρω δεδοµένα ̟ροσω̟ικού
χαρακτήρα για τους σκο̟ούς και το αντικείµενο της «Κυρίας Σύµβασης», ήτοι
α̟οκλειστικά και µόνο για την εκτέλεση της ανατεθείσας δραστηριότητας και την
εκ̟λήρωση των συµβατικών του υ̟οχρεώσεων και για όσο χρόνο διαρκεί η «Κύρια
Σύµβαση».
5.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» έχει δικαίωµα να ε̟εξεργάζεται τα
δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα για ̟ρόσθετους σκο̟ούς, ό̟ως αυτοί ̟ροβλέ̟ονται α̟ό
την «Νοµοθεσία», θα ̟ρέ̟ει να ενηµερώσει τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» ̟ριν ̟ροβεί σε
ο̟οιαδή̟οτε ε̟εξεργασία των δεδοµένων.
3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
1.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ε̟εξεργάζεται τα µόνο α̟ολύτως αναγκαία και
α̟αραίτητα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα και µόνο για τους ανωτέρω αναφερόµενους
σκο̟ούς ε̟εξεργασίας και σύµφωνα µε τις οδηγίες του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας».
2.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» διασφαλίζει ότι τα ̟ρόσω̟α, τα ο̟οία είναι
εξουσιοδοτηµένα α̟ό τον ίδιο για να ε̟εξεργάζονται ως ανωτέρω τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού
χαρακτήρα (ό̟ως ̟χ. εργαζόµενοι, συνεργάτες, σύµβουλοι, βοηθοί εκ̟λήρωσης,
̟ροστηθέντες, τρίτοι εµ̟λεκόµενοι στην «Κύρια Σύµβαση»), δεσµεύονται µε όρους και
ρήτρες τήρησης εµ̟ιστευτικότητας και γνωρίζουν τους όρους της ̟αρούσας «Σύµβασης»
και δεσµεύονται α̟ό αυτήν αντιστοίχως.
3.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» α̟αγορεύεται να αναθέσει την ε̟εξεργασία σε άλλον
εκτελούντα την ε̟εξεργασία ̟αρά µόνον εάν ̟ροηγουµένως έχει ενηµερώσει µε σαφήνεια
̟ρος τούτο τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας», έχει δεσµευτεί ότι και ο άλλος εκτελών είναι
συµµορφωµένος µε την «Νοµοθεσία» και τους όρους της ̟αρούσας και έχει λάβει έγγραφη
ρητή ειδική άδεια α̟ό τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» για την ανάθεση της ε̟εξεργασίας σε
άλλον εκτελούντα. Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ̟αραµένει ̟λήρως υ̟όλογος έναντι του
«Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας» για την εκ̟λήρωση των υ̟οχρεώσεων του άλλου εκτελούντος
την ε̟εξεργασία.
4.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να α̟οδεικνύει
τη συµµόρφωσή του µε την «Νοµοθεσία» και δεσµεύεται ότι τηρούνται οι αρχές ̟ροστασίας
δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα και εν γένει οι διατάξεις της «Νοµοθεσίας» για την
διενεργούµενη α̟ό αυτόν ε̟εξεργασία των δεδοµένων στο ̟λαίσιο της «Κύριας
Σύµβασης».
5.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» λαµβάνει όλα τα α̟αιτούµενα µέτρα για την
ασφάλεια της ε̟εξεργασίας, καθώς και όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα
για την ̟ροστασία των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα.
6.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» τηρεί αρχείο δραστηριοτήτων ε̟εξεργασίας,
ξεχωριστό, για όλες τις ε̟εξεργασίες διενεργούµενες για τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας», το
ο̟οίο θα είναι διαθέσιµο στον τελευταίο ό̟οτε αυτό ζητηθεί.
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7.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» υ̟οχρεούται να συνδράµει και να ̟αρέχει κάθε
χρήσιµη ̟ληροφορία ή βέλτιστη ̟ρακτική στον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας», ώστε ο
τελευταίος να συµµορφώνεται µε τις υ̟οχρεώσεις βάσει της «Νοµοθεσίας» για την
ασφάλεια της ε̟εξεργασίας και την ̟ροστασία των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα.
8.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» υ̟οχρεούται να συνεργάζεται µε τον «Υ̟εύθυνο
Ε̟εξεργασίας» για τη διαχείριση των αιτηµάτων των υ̟οκειµένων κατά την άσκηση των
δικαιωµάτων τους βάσει της «Νοµοθεσίας», για τη διαχείριση τυχόν αιτηµάτων της Αρχής
Προστασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού Χαρακτήρα κατά την άσκηση των καθηκόντων της ή
για τυχόν διαβουλεύσεις, για τη διενέργεια τυχόν εκτίµησης αντικτύ̟ου και εν γένει για
την ̟ροστασία των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα.
9.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» υ̟οχρεούται να ενηµερώσει άµεσα τον «Υ̟εύθυνο
Ε̟εξεργασίας» σε ̟ερί̟τωση ̟ου αντιληφθεί ότι ο̟οιαδή̟οτε ̟ράξη ε̟εξεργασίας δεν
̟ληροί τους όρους της «Σύµβασης» και τις διατάξεις της «Νοµοθεσίας» και να ̟ροβεί σε
κάθε νόµιµη ενδεικνυόµενη ενέργεια ̟ρος άµεση άρση αυτής.
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.
Ο «Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας» στο ̟λαίσιο της ̟αρούσας «Σύµβασης» δηλώνει και
δεσµεύεται ότι ̟ροβαίνει σε ε̟εξεργασία δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα του
«Εκτελούντος την Ε̟εξεργασία» µόνο στο βαθµό ̟ου είναι α̟αραίτητα τα δεδοµένα για
την εκ̟λήρωση των εκατέρωθεν υ̟οχρεώσεων κατά την εκτέλεση της «Κύριας Σύµβασης»
και µόνο στο αναγκαίο µέτρο για τη συµµόρφωση µε τις έννοµες υ̟οχρεώσεις.
2.
Η διενεργούµενη ε̟εξεργασία δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα λαµβάνει χώρα
τηρουµένων αυστηρώς της Πολιτικής Προστασίας του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας» και της
«Νοµοθεσίας».
5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
1.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία», δηλώνει ρητά και ανε̟ιφύλακτα ότι εφαρµόζει όλα
τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, ̟ροκειµένου να διασφαλίσει το ενδεδειγµένο
ε̟ί̟εδο ασφάλειας και ̟ροστασίας των δεδοµένων, λαµβάνοντας υ̟όψη το είδος των
δεδοµένων, τη φύση και τους σκο̟ούς της ε̟εξεργασίας και τους υφιστάµενους κινδύνους
διαφορετικής ̟ιθανότητας ε̟έλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες
των φυσικών ̟ροσώ̟ων, σε συνάρτηση µε τις τελευταίες τεχνολογικές - ε̟ιστηµονικές
εξελίξεις και το κόστος εφαρµογής των µέτρων.
2.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία», λαµβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά
µέτρα, ώστε ̟ρόσβαση στα δεδοµένα και δυνατότητα ε̟εξεργασίας να έχει µόνο το
εξουσιοδοτηµένο ̟ροσω̟ικό του.
3.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» λαµβάνει µέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε
φυσικό ̟ρόσω̟ο, το ο̟οίο ενεργεί υ̟ό την ε̟ο̟τεία του και έχει ̟ρόσβαση σε δεδοµένα
̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, τα ε̟εξεργάζεται µόνο στο ̟λαίσιο εκτέλεσης της «Κύριας
Σύµβασης».
4.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ̟αρέχει στον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας», κατό̟ιν
σχετικού έγγραφου αιτήµατος του τελευταίου, όλες τις ̟ληροφορίες και τα α̟οδεικτικά
µέσα για τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, τα ο̟οία έχει λάβει, και ε̟ιτρέ̟ει και
διευκολύνει τη διενέργεια ελέγχου, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση των µέτρων α̟ό τον
«Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» για τη δια̟ίστωση του ε̟ι̟έδου ασφαλείας και της ε̟άρκειας
αυτών.
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6. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ- ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
1.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ε̟ικουρεί τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» στο µέτρο
του δυνατού, ώστε ο τελευταίος να αντα̟οκρίνεται στα αιτήµατα των υ̟οκειµένων των
δεδοµένων κατά την άσκηση των δικαιωµάτων τους βάσει της «Νοµοθεσίας». Πιο
συγκεκριµένα, σε ̟ερί̟τωση ̟ου το υ̟οκείµενο υ̟οβάλλει ο̟οιοδή̟οτε αίτηµα- αίτηση
άσκησης δικαιώµατος ή ερώτηµα στον «Εκτελούντα την Ε̟εξεργασία», ο «Εκτελών την
Ε̟εξεργασία» υ̟οχρεούται να ενηµερώσει άµεσα και να διαβιβάσει στον «Υ̟εύθυνο
Ε̟εξεργασίας», το συντοµότερο δυνατόν και κατά ̟ροτίµηση εντός των ε̟όµενων
εβδοµήντα δύο (72) ωρών, το αίτηµα ή ερώτηµα.
2.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» δεν δύναται αυτοβούλως να ̟ροβεί σε ο̟οιαδή̟οτε
ενέργεια, και ιδίως δεν ε̟ιτρέ̟εται να διαχειριστεί αίτηµα διόρθωσης, διαγραφής ή
̟εριορισµού της ε̟εξεργασίας, ̟αρά µόνο βάσει γρα̟τών εντολών του «Υ̟εύθυνου
Ε̟εξεργασίας», εκτός και εάν τούτο ̟ροβλέ̟εται α̟ό την εκτέλεση της «Κυρίας
Σύµβασης» ή ε̟ιβάλλεται α̟ό τη «Νοµοθεσία».
3.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» διασφαλίζει ότι τα ανωτέρω δεσµεύουν και τα
εξουσιοδοτηµένα α̟ό αυτόν ̟ρόσω̟α (ό̟ως ̟χ. εργαζόµενοι, συνεργάτες, σύµβουλοι,
βοηθοί εκ̟λήρωσης, ̟ροστηθέντες, τρίτοι εµ̟λεκόµενοι στην «Κύρια Σύµβαση»), τα ο̟οία
ε̟εξεργάζονται τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα και µ̟ορεί να τους τεθούν αντίστοιχα
αιτήµατα ή ερωτήµατα για τα δεδοµένα.
7. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ
1.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία», δεσµεύεται ότι στα κατάλληλα τεχνικά και
οργανωτικά µέτρα έχει συµ̟εριλάβει την ̟ολιτική διαχείρισης και αντιµετώ̟ισης
̟εριστατικού ̟αραβίασης και έχει ενηµερώσει σχετικά το ̟ροσω̟ικό του, καθώς και λοι̟ά
εξουσιοδοτηµένα α̟ό αυτόν ̟ρόσω̟α, ώστε να µ̟ορούν να αντα̟οκριθούν άµεσα σε τυχόν
̟εριστατικό ̟αραβίασης.
2.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία», υ̟οχρεούται να ενηµερώσει αµελλητί τον
«Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας», εγγράφως και εντός των ε̟όµενων είκοσι τεσσάρων (24) ωρών,
µόλις αντιληφθεί ̟αραβίαση των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, δηλαδή ̟αραβίαση
της ασφάλειας των δεδοµένων, η ο̟οία οδηγεί σε ενδεχοµένη, τυχαία, µη εξουσιοδοτηµένη,
ή ̟αράνοµη καταστροφή, α̟ώλεια, αλλοίωση, ή α̟οκάλυψη των δεδοµένων ή ενδεχόµενη,
τυχαία, µη εξουσιοδοτηµένη, ή ̟αράνοµη ̟ρόσβαση σε αυτά.
3.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ̟ρέ̟ει, άµεσα και µε δικά του έξοδα, να διερευνήσει
το ̟εριστατικό ̟αραβίασης και να ενεργήσει, κατά το µέτρο του δυνατού, για την α̟οτρο̟ή
̟εραιτέρω ̟αραβίασης και εφαρµογής διορθωτικών µέτρων.
4.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» υ̟οχρεούται να ενηµερώσει αµελλητί τόσο για το
̟εριστατικό όσο και για τις ενέργειές του τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας», ̟αρέχοντας κάθε
διαθέσιµη ̟ληροφορία. Ειδικότερα θα ̟αράσχει στον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας»
λε̟τοµερή ̟εριγραφή της ̟αραβίασης ασφαλείας, τον τύ̟ο δεδοµένων ̟ου α̟οτέλεσε
αντικείµενο της ̟αραβίασης ασφαλείας και την ταυτότητα του κάθε υ̟οκειµένου, τα
δεδοµένα του ο̟οίου έχουν ε̟ηρεασθεί, µόλις οι ̟ληροφορίες αυτές συλλεχθούν ή
καταστούν διαθέσιµες µε άλλο τρό̟ο, συµ̟εριλαµβανοµένων των ̟εριοδικών
ενηµερώσεων αυτών των ̟ληροφοριών και ο̟οιεσδή̟οτε άλλες ̟ληροφορίες ενδέχεται να
του ζητηθούν σχετικά µε το ̟εριστατικό ̟αραβίασης ασφαλείας.
5.

Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» συνδράµει τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» για την
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γνωστο̟οίηση και την ανακοίνωση του ̟εριστατικού ̟αραβίασης βάσει της «Νοµοθεσίας»
και σε συνεργασία ̟ροβαίνει σε όλες τις α̟αραίτητες ενέργειες για την α̟οκατάσταση της
ασφάλειας και την ενίσχυση της ̟ροστασίας των δεδοµένων µε τα κατάλληλα τεχνικά και
οργανωτικά µέτρα, ώστε να ̟εριορισθεί ο κίνδυνος δυσµενούς ε̟ί̟τωσης στα δικαιώµατα
και τις ελευθερίες των υ̟οκειµένων, καθώς και να αµβλυνθούν οι δυσµενείς συνέ̟ειες και
να ̟εριοριστεί κατά το δυνατόν ο κίνδυνος µελλοντικής ̟αραβίασης.
6.
Σχετικά µε την υ̟οχρέωση ενηµέρωσης του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας» αµέσως και
εγγράφως, αυτή ισχύει ακόµη και στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» έχει
αµφιβολίες ως ̟ρος την ασφάλεια ή την νοµιµότητα της ε̟εξεργασίας. Σε αυτήν την
̟ερί̟τωση, οφείλει να µην ̟ροβεί στην ε̟εξεργασία και να ενηµερώσει αµέσως σχετικά τον
«Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας».
8. ΤΗΡΗΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
1.
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της «Κύριας Σύµβασης», ο «Εκτελών την
Ε̟εξεργασία» διαβεβαιώνει ότι έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για
την ̟ροστασία των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων και ότι τηρεί τα δεδοµένα διασφαλίζοντας την
εµ̟ιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την διαθεσιµότητα αυτών.
2.
Μετά τη λήξη της «Κύριας Σύµβασης», µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, το ο̟οίο
δε µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει τις δεκα̟έντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες, ο «Εκτελών την
Ε̟εξεργασία» ̟ρέ̟ει να ε̟ιστρέψει στον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» όλα τα έγγραφα ̟ου
έχει στην κατοχή του και όλα τα ̟ροϊόντα εργασίας και δεδοµένα ̟ου ̟αρήχθησαν και να
διαγράψει ο̟οιοδή̟οτε αρχείο δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα έχει δηµιουργήσει και
τηρεί για τους σκο̟ούς της ̟αρούσας, διαβιβάζοντας στον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» το
σχετικό ̟ρωτόκολλο διαγραφής.
9. ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
1.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» δεν διαβιβάζει σε α̟οδέκτες/ή και τρίτους τα
δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, τα ο̟οία ̟αρέχονται α̟ό τον «Υ̟εύθυνο
Ε̟εξεργασίας». ∆υνατότητα διαβίβασης ̟ροβλέ̟εται στην ̟ερί̟τωση ικανο̟οίησης
αιτήµατος υ̟οκειµένου, κατό̟ιν σχετικής οδηγίας του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας» και
στην ̟ερί̟τωση αιτήµατος του ίδιου του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας» για χορήγηση ή/και
ε̟ιστροφή των δεδοµένων.
2.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η διαβίβαση των δεδοµένων α̟ορρέει α̟ό νοµική υ̟οχρέωση του
«Εκτελούντος την Ε̟εξεργασία», ̟ριν ̟ροβεί σε ο̟οιαδή̟οτε ε̟εξεργασία, υ̟οχρεούται
να ενηµερώσει σχετικά τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» για τους όρους και τις υ̟οχρεώσεις
της διαβίβασης.
3.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ε̟εξεργάζεται τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα
α̟οκλειστικά εντός των εδαφικών ορίων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης (ΕΕ). Για ο̟οιαδή̟οτε
διαβίβαση δεδοµένων α̟αιτείται ̟ροηγούµενη ενηµέρωση και ̟αροχή γρα̟τής
συναίνεσης του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας». Η εν λόγω διαβίβαση υ̟όκειται σε
συµµόρφωση µε τις ειδικές α̟αιτήσεις ̟ου αφορούν τη διαβίβαση δεδοµένων ̟ροσω̟ικού
χαρακτήρα δυνάµει της «Νοµοθεσίας».
10. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
1.
Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της ̟αρούσας, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο
«Εκτελών την Ε̟εξεργασία» αναλαµβάνει την υ̟οχρέωση να τηρήσει εµ̟ιστευτικά και να
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µη γνωστο̟οιήσει, κοινο̟οιήσει, δηµοσιεύσει, ανακοινώσει ή µε ό̟οιον άλλον τρό̟ο
α̟οκαλύψει σε τρίτους, χωρίς την ̟ροηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του «Υ̟εύθυνου
Ε̟εξεργασίας» ο̟οιαδή̟οτε έγγραφα ή ̟ληροφορίες και σύνολο ή µέρος των δεδοµένων
̟ου ̟εριήλθαν σε γνώση του, κατά την εκ̟λήρωση των υ̟οχρεώσεων και την ̟αροχή των
υ̟ηρεσιών του, κατά την εκτέλεση της «Κύριας Σύµβασης».
2.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» υ̟οχρεούται να τηρεί ως άκρως εµ̟ιστευτικά τα
ο̟οιαδή̟οτε στοιχεία έλαβε α̟ό τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» για την εκ̟λήρωση της
«Κύριας Σύµβασης», καθώς ε̟ίσης να µην τα χρησιµο̟οιεί για ο̟οιονδή̟οτε άλλον σκο̟ό
̟λην του οριζόµενου στην ̟αρούσα.
3.
Οι ρυθµίσεις του ̟αρόντος άρθρου δεσµεύουν τον «Εκτελούντα την Ε̟εξεργασία»
και µετά την καθ' οιονδή̟οτε τρό̟ο λήξη ή λύση της ̟αρούσας.
11. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΡΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ «ΣΥΜΒΑΣΗΣ»
1.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ε̟εξεργάζεται τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα
για λογαριασµό του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας» και δεν υ̟ερβαίνει τα όρια των εντολών
̟ου του έχει αναθέσει ο τελευταίος, σχετικά µε τους σκο̟ούς και την ε̟εξεργασία των
δεδοµένων βάσει της «Νοµοθεσίας». Σε ̟ερί̟τωση υ̟έρβασης των ορίων και δράσης του
«Εκτελούντος την Ε̟εξεργασία» ̟έραν των σκο̟ών της «Κύριας Σύµβασης» και της
̟αρούσας, ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» νοείται «Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας» για ό̟οια
ε̟εξεργασία διενεργήσει, θέτοντας ο ίδιος το σκο̟ό και τα µέσα ε̟εξεργασίας των
δεδοµένων, και φέρει την ευθύνη και τις συνέ̟ειες της «Νοµοθεσίας».
2.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ευθύνεται ̟λήρως έναντι του «Υ̟εύθυνου
Ε̟εξεργασίας» για κάθε άµεση, έµµεση, υφιστάµενη, µελλοντική, θετική ή α̟οθετική ζηµία
του τελευταίου εξαιτίας της αθέτησης των υ̟οχρεώσεων και όρων της «Σύµβασης». Την ίδια
ευθύνη φέρει και για τον ορισµό άλλου εκτελούντος την ε̟εξεργασία και αθέτηση α̟ό
αυτόν των υ̟οχρεώσεων και όρων της «Σύµβασης», χωρίς να ̟εριορίζεται τυχόν δικαίωµα
του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας», να στραφεί κατά του άλλου εκτελούντος την ε̟εξεργασία
οµοίως.
Παραβίαση ο̟οιουδή̟οτε όρου της ̟αρούσας συνιστά ουσιώδη ̟αραβίαση της «Κύριας
Σύµβασης».
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Το ΕΕΕΣ ε̟ισυνά̟τεται στο τέλος της διακήρυξης σε µορφή αρχείου τύ̟ου
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Προσωρινός αριθμός
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:
[][][][]/S [][][][][][]

0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ.
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Δημοσίευση σε εθνικό
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ])
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
Δικτυακός τόπος (εφόσον
υπάρχει):
Πόλη:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο:
Χώρα:

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
099939745

www.stasy.gr

ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑΣ 67
10552
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
2144141141

glymperopoulou@stasy.gr
GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΤΔ - 061 / 22 Προμήθεια Αδειών Χρήσης Σχεσιακής
Βάσης Δεδομένων και η Ετήσια υποστήριξη και δικαίωμα
χρήσης νέων εκδόσεων
Σύντομη περιγραφή:
Προμήθεια Αδειών Χρήσης Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων και η Ετήσια υποστήριξη και
δικαίωμα χρήσης νέων εκδόσεων (CPV: 48612000 - 1)
Αριθμός αναφοράς αρχείου
που αποδίδεται στον φάκελο
από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα (εάν
υπάρχει):

ΤΔ-061 / 22

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
Ναι / Όχι
Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με
άλλους;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
Απάντηση:
-

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

4

22PROC010987805 2022-07-22

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν)
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα
εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

11

22PROC010987805
2022-07-22
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο
από τη χώρα εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του κοινωνικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του εργατικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

18

22PROC010987805 2022-07-22

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών,
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
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Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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