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 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Υποβολής Προσφοράς
με τη διαδικασία μέσω Καταλόγου Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών για την επιλογή 

αναδόχου του έργου

«ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘ΤΗ2ORAX - ΕΞΕΛΙΞΙΜΟ ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ’» 

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων [εφεξής 
ΓΓΕΚ], η σύσταση και διάρθρωση της οποίας καθορίζεται με το Π.Δ. 5/2022 (Α΄ 15), αποτελεί 
δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων [εφεξής ΥΠΑΝ], με έδρα την 
Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 14, τκ115 27.

Ρόλος της, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τον N. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258), όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει, είναι 
η μελέτη και εφαρμογή μέτρων υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ), με την υποστήριξη των ερευνητικών 
οργανισμών, των τεχνολογικών φορέων, των επιχειρήσεων και των λοιπών φορέων για την 
επιλογή, αξιοποίηση και εφαρμογή της προσφορότερης μεθοδολογίας και μέσων υλοποίησης, 
όπως ιδίως με την ανάπτυξη θεματικών δικτύων προηγμένης έρευνας, τη δημιουργία κοινών 
υποδομών καθώς και τον συντονισμό και τις συνέργειες των πόρων αυτών με άλλες πολιτικές και 
μέσα της Ένωσης.

Αρμοδιότητα της υπηρεσίας είναι μεταξύ άλλων η αρμονική σύνδεση της ΕΣΕΤΑΚ και του σχεδίου 
δράσης για την υλοποίησή της με το εθνικό σχέδιο αξιοποίησης εθνικών και ενωσιακών πόρων της 
περιόδου 2014-2020 και κάθε άλλης συναφούς περιόδου. Με βάση το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης 
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και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0.», έχει ορισθεί δικαιούχος μεταρρυθμίσεων και έργων στον τομέα 
της Ανάπτυξης και των Επενδύσεων, αναλαμβάνοντας την ωρίμανση έργων και την υλοποίησή 
τους μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και άλλων συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων / χρηματοδοτικών εργαλείων.

Στο πλαίσιο αυτό η ΓΓΕΚ έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση, διαχείριση, υλοποίηση και έλεγχο του 
έργου με τίτλο «THORAX–Εξελίξιμο Ολιστικό Υβριδικό Επιχειρησιακό Αυτόνομο Σύστημα (Άμυνα, 
Ασφάλεια, Πολιτική Προστασία)”-RRF 16654. Το έργο αφορά στη βελτίωση των επιχειρησιακών 
διαδικασιών στους τομείς της ασφάλειας, της άμυνας και της πολιτικής προστασίας μέσω της 
ενσωμάτωσης σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η 
ανάπτυξη ενός συστήματος που θα συνδυάζει κάθε είδους πληροφορίες για την παρακολούθηση 
και προληπτική προειδοποίηση σχετικά με πιθανές φυσικές καταστροφές που σχετίζονται με τους 
κλιματικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων πυρκαγιών, καταιγίδων, ξηρασιών και πλημμυρών. 
Αποσκοπεί στην ανάπτυξη τεχνολογίας μέσω της αξιοποίησης ερευνητικών εφαρμογών τεχνητής 
νοημοσύνης και μεθόδων machine-to-machine learning προς όφελος των πολιτών, της οικονομίας, 
της ανάπτυξης, του τουρισμού, της ναυτιλίας, της ασφάλειας και της εξοικονόμησης πόρων για τη 
χώρα. Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να έχει δημιουργηθεί ένα εξελίξιμο ολιστικό 
υβριδικό επιχειρησιακό αυτόνομο σύστημα, το οποίο «συνθέτει» διαφορετικούς τύπους και 
μορφές συνεργατικών υποδομών, με σκοπό να είναι δυνατή η άμεση και ταχεία λήψη αποφάσεων 
και η ευέλικτη αναπροσαρμογή στις αναδυόμενες και διαρκώς μεταβαλλόμενες επείγουσες 
καταστάσεις σε πραγματικό χρόνο.

Η ΓΓΕΚ με βάση τα παραπάνω προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
μέσω Καταλόγου για την επιλογή Αναδόχου του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘ΤΗ2ORAX - ΕΞΕΛΙΞΙΜΟ ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ’», 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 119 του Ν. 4412/2016 (Α΄147), όπως ισχύει και της με αρ. 
23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 (Β’ 677) Υπουργικής Απόφασης και ειδικότερα του άρθρου 12 παρ. 3, 
όπως ισχύει. 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 
τεχνική βοήθεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Φορέας υλοποίησης είναι η ΓΓΕΚ/ΥΠΑΝ, η οποία θα υλοποιήσει το παρόν έργο στο πλαίσιο της 
ενταγμένης πράξης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τίτλο «ΤΗ2ORAX - Εξελίξιμο 
Ολιστικό Υβριδικό Επιχειρησιακό Αυτόνομο Σύστημα» και κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5180833, σύμφωνα με τη 
με αρ. 105796 ΕΞ 2022/22-07-2022 (ΑΔΑ: Ρ9ΝΣΗ-Τ47) Απόφαση Ένταξης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η δε δαπάνη 
του θα βαρύνει το ενάριθμο2022ΤΑ01900012της ΣΑΤΑ 019 του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων: CPV: 71621000-7 «Υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης ή παροχής συμβουλών», 
CPV 72000000«Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη 
λογισμικού».

Το αντικείμενο / προδιαγραφές του έργου, καθώς και η διαδικασία ανάθεσης, αναλύονται στο 
Μέρος Α΄ & Β’ της παρούσας Πρόσκλησης.
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ΜΕΡΟΣ Α’

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.1 Αντικείμενο του έργου

1.1.1 Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιγράφεται αναλυτικά στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, 
το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος και Υποβολής Προσφοράς. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις 
υπηρεσίες του, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που περιγράφονται αναλυτικά 
σε αυτό. 

1.1.2 Όλοι οι όροι και οι απαιτήσεις της παρούσας Πρόσκλησης είναι υποχρεωτικοί. Απόκλιση 
από τους όρους και τις απαιτήσεις (ποσοτικές και ποιοτικές) επιφέρει τον αποκλεισμό του 
συμμετέχοντα.

1.2 Τρόπος εκτέλεσης της Σύμβασης - Παραδοτέα

Η Σύμβαση θα εκτελείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και στα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙV της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και 
Υποβολής Προσφοράς.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

2.1 Διάρκεια του έργου

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε επτά (7) μήνες και άρχεται από την υπογραφή της, 
εκτός αν άλλως ορίζεται στο συμφωνητικό. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 217 του ν. 4412/2016.

2.2 Προϋπολογισμός - Αμοιβή Αναδόχου

2.2.1 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ 
(100.000,00€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 124.000,00€).

2.2.2 Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά, όπως ορίζεται αναλυτικά στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σύμφωνα με την οικονομική του 
προσφορά και μετά την εκάστοτε πιστοποίηση και παραλαβή των παραδοτέων από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) της παραγράφου3.12 της παρούσας και 
την προσκόμιση από τον ανάδοχο των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 όπως εκάστοτε 
ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., καθώς και τα γενικά ή ειδικά 
για τη συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών 
εισφορών και των πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του 
Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση, για τα οποία 
σύμφωνα με τον νόμο είναι υπόχρεος.
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ΜΕΡΟΣ Β’

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

3.1 Νομικό πλαίσιο - Δημοσιότητα

3.1.1 Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Υποβολής Προσφοράς με τη 
διαδικασία της ανάθεσης μέσω καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, 
διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25ΕΕ)» όπως εκάστοτε ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 119 αυτού, καθώς και της 
Υπουργικής Απόφασης 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (Β’ 677) «Διαδικασίες κατάρτισης, 
έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και 
διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής 
Βοήθειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 12 παρ. 3 αυτής.

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αποσταλεί ηλεκτρονικά (με email) 
σε όλα τα φυσικά/νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στον Κατάλογο 
Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής 
Δράσεων στους Τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), 
σύμφωνα με την υπ’ αρ.πρ.:542-31/03/2017 (ΑΔΑ: ΩΙ6Μ4653ΠΣ-7ΝΣ) Απόφαση της ΕΥΔΕ 
ΕΤΑΚ για κατάρτιση και διατήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών και 
συγκεκριμένα στην κατηγορία Ενέργειας με α/α Β. «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»(εφεξής 
Κατάλογος), και τα οποία παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης στον τομέα 
των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

3.1.2 Για τα έργα του Καταλόγου Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών εφαρμόζεται το άρθρο 
14 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 περί «Εκ των υστέρων Δημοσιότητας».

Η παρούσα Πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό́ 
Ηλεκτρονικό́ Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με την παρ. 7 του 
άρθρου 119 του Ν. 4412/2016και θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του 
Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στον διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής 
(ΓΓΕΚ/ΥΠΑΝ): https://gsri.gov.gr/proskliseis/. Τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης 
αναρτηθήκαν σε ηλεκτρονική μορφή στην Διαδικτυακή πύλη του Εθνικού  Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή Υποσύστημα), (www.promitheus.gov.gr) .

Τα παραδοτέα του έργου (Εκθέσεις, πίνακες κλπ.), θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα σχετικά 
λογότυπα (στο εξώφυλλο ή/και στο υποσέλιδο του εγγράφου), όπως αυτά ισχύουν για τα 
χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΤΑΑ. Ειδικότερα οι υποχρεώσεις των δικαιούχων 
πράξεων ΤΑΑ κωδικοποιούνται στον Οδηγό Επικοινωνίας Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0., που είναι διαθέσιμος στο 
https://greece20.gov.gr/wp-
content/uploads/2021/12/Οδηγός_Επικοινωνίας_Ελλάδα_2_0_Δεκ_2021_FINAL.pdf

3.2 Δικαιούμενοι συμμετοχής - Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής

3.2.1 Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν μόνο οι οικονομικοί φορείς στους οποίους 
απευθύνεται η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Υποβολής 
Προσφοράς, οι οποίοι προεπιλέχθηκαν από τον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων 
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Υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς 
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.1.1. της παρούσας.

Δεν δύναται να υποβληθούν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. προσφορές από μη προσκληθέντες 
οικονομικούς φορείς.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ως άνω οικονομικοί φορείς στους οποίους 
απευθύνεται η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Υποβολής Προσφοράς 
απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από 
πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης 
που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Κανονισμό́ (ΕΕ) 910/2014 και να είναι εγγεγραμμένες ή να εγγραφούν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 
σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του 
άρθρου 6 της υπ’αριθμ.64233/08-06-2021 Κ.Υ.Α. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Προμήθειες και Υπηρεσίες (Β’ 
2453).

3.2.2 Οι συμμετέχοντες ως υποψήφιοι Ανάδοχοι, οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να 
καλύπτουν και να τεκμηριώνουν επαρκώς τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις 
συμμετοχής: 

3.2.2.1 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό́ περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο 
και αποτυπώνονται στο Ευρωπαϊκό́ Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (εφεξής Ε.Ε.Ε.Σ.), το οποίο 
ισοδυναμεί́ με ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986, ως 
προκαταρκτική́ απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες 
αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας δε βρίσκεται σε 
μια από́ τις καταστάσεις του άρθρου 73 (παρ. 1, 2, 2Α και εδάφιο α ́ της παρ. 4) και του 
άρθρου74 παρ. 4 και ότι πληροί́ τα κριτήρια επιλογής των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 75 
του Ν. 4412/2016.

               Το Ε.Ε.Ε.Σ. της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συμπληρώνεται σύμφωνα με 
την Κατευθυντηρία Οδηγία 23 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και, στο πλαίσιο της 
παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης, αναρτάται στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο διαγωνισμό́  σε 
δυο μορφές αρχείου:

• Αρχείο σε μορφή́ .pdf, συμπληρωμένο κατά́ το Μέρος Ι αυτού́ από́ την Αναθέτουσα 
Αρχή, το οποίο αποτελεί́ το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης, και

• Αρχείο σε μορφή́ .xml, το οποίο αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών 
φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική́ απάντησή́ τους.

Για τη συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ. οι οικονομικοί φορείς δύνανται να χρησιμοποιήσουν το 
υποσύστημα Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που είναι 
προσβάσιμο μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του Ο.Π.Σ. 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι οικονομικοί φορείς δύνανται για αυτό́ το σκοπό́ να αξιοποιήσουν το 
αντίστοιχο ηλεκτρονικό́ αρχείο σε μορφή́ .xml που αποτελεί́ επικουρικό́ στοιχείο των 
εγγράφων της σύμβασης.

Στη συνέχεια εκτυπώνουν το Ε.Ε.Ε.Σ. σε μορφή́ .pdf και το υπογράφουν ψηφιακά́ 
προκειμένου να το υποβάλουν μαζί́ με τα υπόλοιπα έγγραφα της προσφοράς τους.
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3.2.2.2 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο Ε.Ε.Ε.Σ., το οποίο αποτελεί́ 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πρόσκλησης– ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ είναι οι εξής:

Α. Λόγοι αποκλεισμού́

Αποκλείεται από́ τη συμμετοχή́ στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α 
(Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες) του συνημμένου Ε.Ε.Ε.Σ., ήτοι:

Α.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης 
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκλήματα του 
άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 
καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 
του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 
σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία 
υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των 
άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού 
δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 
198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών 
λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 
(υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις 
επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με 
τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 
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187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 
(Α' 103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και 
τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 
323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 
βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

• στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή

• στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή

• στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή

• στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 
εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) της παρ Α.1 κατά τα ανωτέρω, περίοδος 
αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) 
έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

Α.2 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, στις ακόλουθες περιπτώσεις όπως αποτυπώνονται στο 
Μέρος ΙΙΙ.Β (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης) του συνημμένου Ε.Ε.Ε.Σ.:

α) όταν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 
εθνική νομοθεσία ή

ΑΔΑ: Ρ61546ΜΤΛΡ-ΠΞΛ





                                                                                         

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας της προηγούμενης παραγράφου Α.2 έχει την εγκατάστασή του 
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α) και β) της προηγούμενης παραγράφου θεωρείται ότι δεν 
έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί 
σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας 
δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ε.Ε.Ε.Σ. του άρθρου 
79 του Ν. 4412/2016, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες 
υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, 
κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

Οι περ. α) και β) της προηγούμενης παραγράφου παύουν να εφαρμόζονται όταν ο 
οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω 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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού 
διακανονισμού.

Α.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
οικονομικός φορέας εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 18 του Ν. 4412/2016. Ο λόγος αυτός αποκλεισμού αποτυπώνεται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ 
(Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα) του συνημμένου Ε.Ε.Ε.Σ., στα αντίστοιχα πεδία.

Α.4 Αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης οικονομικός 
φορέας, σε βάρος  του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού του 
άρθρου 74 του ν.4412/2016, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό 
διάστημα που αυτή ορίζει. Ο λόγος αυτός αποκλεισμού αποτυπώνεται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ 
(Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα) του συνημμένου Ε.Ε.Ε.Σ., στα αντίστοιχα πεδία.

Α.5Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, 
λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως 
άνω περιπτώσεις.

Α.6Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους Α.1 και Α.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 
σχετικός λόγος αποκλεισμού (μέτρα αυτοκάθαρσης). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον 
σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να 
καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το 
παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο 
τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για 
την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων.
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Στην περίπτωση αυτή, τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή́, 
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό́ της απόφασης αυτής. Οικονομικός 
φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 
δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η 
απόφαση.

Τα τυχόν μέτρα αυτοκάθαρσης που έχει λάβει ο οικονομικός φορέας, πρέπει να δηλωθούν 
από τον ίδιο στα αντίστοιχα πεδία του συνημμένου Ε.Ε.Ε.Σ., στο Μέρος ΙΙΙ.

Β. Κριτήρια Επιλογής

Β.1 Καταλληλόλητα για τη άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
σύμβασης, όπως αυτό αποτυπώνεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, ήτοι να ασκούν 
επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος ευρωπαϊκής ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 
ορίζεται στο Παράρτημα ΙΧ του ν.4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να 
παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
του ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω 
οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου 
σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στην ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερής συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά 
μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο 
οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή 
τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία. 

Επιπλέον, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο προμηθευτών και παρόχων 
των υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς 
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας απαιτείται να καλύπτεται σωρευτικά από τα μέλη της ένωσης. 

Η καταλληλότητα δηλώνεται στο Μέρος IV του συνημμένου Ε.Ε.Ε.Σ.
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Β.2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες 
οικονομικές χρήσεις ή, τις οικονομικές χρήσεις κατά τις οποίες ο οικονομικός φορέας 
δραστηριοποιείται, αν είναι λιγότερες από τρεις (2018-2019-2020) συνολικά μεγαλύτερο 
από το 200 % του προϋπολογισμού της υπό ανάθεση σύμβασης για το οποίο υποβάλλει 
προσφορά.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια δηλώνεται στο Μέρος IV του συνημμένου 
Ε.Ε.Ε.Σ.

Β.3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Β.3.Α Τεχνική Ικανότητα

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης απαιτείται να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη 
τεχνική ικανότητα στην υλοποίηση έργων αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με 
την υπό ανάθεση σύμβαση.

Συγκεκριμένα απαιτείται κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 
ή να έχουν συμμετάσχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 50 % σε ένα (1) ή περισσότερα 
ολοκληρωμένα έργα που αφορούν υπηρεσίες σχεδίασης, ωρίμανσης Έργου ΤΠΕ. Το έργο 
για το οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες σχεδιασμού, ωρίμανσης θα πρέπει να ήταν 
προϋπολογισμού τουλάχιστον πέντε(5) εκατομμυρίων € χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο αντιστοιχεί 
στο 10% του προϋπολογισμού του Έργου.

Επισημαίνεται ότι η τεκμηρίωση της τεχνικής ικανότητας ζητείται να αποδεικνύεται κατά 
τα τελευταία πέντε (5) έτη λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και της 
περιορισμένης υλοποίησης έργων στην χώρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή οικονομικών φορέων στην διαγωνιστική διαδικασία 
δηλαδή για την εξασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων 
προς όφελος του έργου.

Β.3.Β Επαγγελματική Ικανότητα - Ομάδα Έργου

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης της παρούσας 
απαιτείται να διαθέτουν ομάδα έργου με στελέχη επαρκή σε πλήθος και δεξιότητες για την 
ανάληψη του έργου η οποία να αποτελείται τουλάχιστον από:

1. Έναν Υπεύθυνο Έργου (Project Manager) με πανεπιστημιακό και μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών και τουλάχιστον δεκαετή επαγγελματική εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών 
σχεδίασης, ωρίμανσης έργων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

2. Έναν Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου με πανεπιστημιακό και μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών και τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών 
σχεδίασης, ωρίμανσης έργων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

3. Δύο στελέχη εμπειρογνώμονες πληροφορικής, με πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και 
τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στον σχεδιασμό και υλοποίηση συστημάτων 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
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4. Δύο στελέχη με πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και με αποδεδειγμένη γνώση της 
εθνικής νομοθεσίας περί δημόσιων συμβάσεων, με τουλάχιστον πέντε (5) έτη 
εμπειρίας στην κατάρτιση, διαχείριση ή/και υλοποίηση ή/και αξιολόγηση ή/και 
έλεγχο-επίβλεψη έργων δημόσιων συμβάσεων, μεταξύ αυτών τουλάχιστον ένα (1) 
στον τομέα της άμυνας & ασφάλειας. 

Η τεχνική και επαγγελματική δηλώνεται στο Μέρος IV του συνημμένου Ε.Ε.Ε.Σ.

Β.4. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να εξασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να διαθέτουν 
οργανωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας:

ISO 9001:2015 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ή νεότερο ή ισοδύναμο και 

ISO 27001:2013 – Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών ή νεότερο ή 
ισοδύναμο.

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους οργανισμός διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα 
κράτη μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα 
διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη 
δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για 
λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός 
φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

Η διασφάλιση ποιότητας δηλώνεται στο Μέρος IV του συνημμένου Ε.Ε.Ε.Σ.

Β.5. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

Β.5.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή 
τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του 
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, μόνο, εάν τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις 
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με την πρόσκληση οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 
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Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. Επισημαίνεται ότι σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση/Κοινοπραξία: 

- τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να 
υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε μέλος της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας. 

- επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως 
συνολικά-αθροιστικά να καλύπτονται όλες.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να 
στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
και αν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 3.2.2.2.Α «Λόγοι Αποκλεισμού». Ο 
οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον 
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 
σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον 
οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ο φορέας 
που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ 
νέου.

Σε περίπτωση στήριξης συμμετέχοντος οικονομικού φορέα στις ικανότητες τρίτων φορέων, 
υποβάλλεται ομοίως συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το συνημμένο Ε.Ε.Ε.Σ. 
για τους φορείς αυτούς.

Η στήριξη στην ικανότητα τρίτων δηλώνεται στο Μέρος ΙΙ του συνημμένου Ε.Ε.Ε.Σ.

Β.5.2 Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που ο προσφέρων αναφέρει στην 
προσφορά του, ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30 %) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 3.2.2.2.Α της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας 
υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του 
λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 3.2.2.2.Α.

Η υπεργολαβία δηλώνεται στο Μέρος IV του συνημμένου Ε.Ε.Ε.Σ.

3.2.2.3 Το Ε.Ε.Ε.Σ. συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:

• Το Μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα υπόλοιπα Μέρη 
(ΙΙ, ΙΙΙ, IV και VI) συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο 
στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από την Αναθέτουσα Αρχή, όπως εμφαίνονται στο 
συνημμένο Ε.Ε.Ε.Σ. του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας.

• Τα Μέρη ΙΙ.Α και ΙΙ.Β συμπληρώνονται από́ όλους τους οικονομικούς φορείς.

• Τα Μέρη ΙΙ.Γ και ΙΙ.Δ συμπληρώνονται από τους οικονομικούς φορείς στην περίπτωση 
στήριξης στην ικανότητα τρίτων φορέων ή/και υπεργολαβικής ανάθεσης.

• Τα Μέρη ΙΙΙ και ΙV συμπληρώνονται από όλους τους οικονομικούς φορείς.
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• Το Μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την 
υπογραφή της/του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα.

3.3 Κριτήριο Ανάθεσης

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4412/2016, βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται με βάση τα κάτωθι κριτήρια:

3.3.1 Αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών – Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής 
αξιολόγησης

Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει για όσες προσφορές 
δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και 
ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής.
Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνεται για το σύνολο των υπηρεσιών. Τα 
Κριτήρια Αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα, με 
τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας και είναι αντίστοιχα με τις Τεχνικές Προσφορές.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(κ)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

%

(σ)

Κ1: Προσέγγιση 

& Μεθοδολογία 

υλοποίησης του 

έργου

Αξιολογείται ο τρόπος προσέγγισης του έργου, η 

προτεινόμενη μεθοδολογία υλοποίησης του 

έργου και κυρίως πρακτικές και εφαρμοσμένες 

μεθοδολογίες που επιβεβαιώνουν την ορθότητα 

αντίληψης από τον φορέα του αντικειμένου και 

των απαιτήσεων της σύμβασης. 

Επιπλέον βαθμολογία λαμβάνει ο Φορέας που 

προτείνει ρεαλιστικά εργαλεία, διεργασίες και 

αναφορές που αιτιολογούν την καταλληλότητα 

της προτεινόμενης μεθοδολογίας της σύμβασης.

100-150 30%

Κ2: Σύστημα 

ποιότητας & 

διαχείρισης 

έργου

Αξιολογείται η ανάλυση της περιγραφής του 

τρόπου εργασίας για κάθε διακριτό παραδοτέο, η 

επιτυχής επισήμανση προβλημάτων κατά την 

υλοποίηση και η αντίστοιχη πρόβλεψη 

διαχείρισης διακινδυνεύσεων.

Επιπλέον βαθμολογία λαμβάνει ο φορέας  που 

προβλέπει σύστημα διαχείρισης επιγενόμενων 

αλλαγών κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου 

και αποτελεσματικό σύστημα επικοινωνίας του 

φορέα με την αναθέτουσα αρχή, κατά το στάδιο 

εκτέλεσης της σύμβασης – όργανα λειτουργίας 

100-150 30%
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(κ)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

%

(σ)

και λήψης αποφάσεων, σύστημα διακυβέρνησης. 

Κ3: 

Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης - 

παραδοτέα

Απαιτείται η κατάθεση αναλυτικού 

χρονοδιαγράμματος ενεργειών με τη μορφή Gantt 

Chart. Αξιολογείται η οργάνωση των εργασιών 

λαμβάνοντας υπόψη τα κρίσιμα σημεία του έργου 

ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία του 

χρονοδιαγράμματος και η έγκαιρη διάθεση των 

παραδοτέων του έργου που συνεπάγεται 

ταυτόχρονα και την επίτευξη των γενικών αλλά 

και ενδιάμεσων στόχων –οροσήμων.

Επίσης, αξιολογείται η πληρότητα αναγραφής των 

απαιτούμενων ενεργειών που παρουσιάζεται στο 

χρονοδιάγραμμα.

Επιπλέον βαθμολογία λαμβάνει ο Φορέας που 

προτείνει την υιοθέτηση διεθνών προτύπων.

100-150 20%

Κ4: Ποιότητα και 

σύνθεση Ομάδας 

Έργου

Περιγράφεται η σύνθεση της ομάδας έργου και το 

αντικείμενο κάθε μέλους. Για την απόδειξη των 

προσόντων των μελών κατατίθενται αναλυτικά 

βιογραφικά. 

Αξιολογείται η επάρκεια της προτεινόμενης 

ομάδας (κατάρτιση – εμπειρία).

Επιπλέον βαθμολογία λαμβάνει ο φορέας που 

περιγράφει με επάρκεια και σαφήνεια την 

κατανομή αρμοδιοτήτων στα μέλη της ομάδας 

έργου, καθώς και η οργάνωση και η συνοχή της 

προτεινόμενης ομάδας. 

100-150 20%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100-150 100%

Όλα τα επιμέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με 100 έως 150 βαθμούς, με βάση 
τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος. 

Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι 
όροι των κριτηρίου αξιολόγησης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 150 βαθμούς όταν 
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του 
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της 
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προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 
κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω 
τύπο:

U = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 +……+σν*Κν

όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας, «Κν» η βαθμολογία του κριτηρίου αξιολόγησης 
και U η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς και ισχύει σ1+σ2+..σν = 1.

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

3.3.2 Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών

Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών πραγματοποιείται για όσες προσφορές δεν 
έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης. Το κριτήριο που αφορά στην 
αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς είναι το κόστος της προσφοράς χωρίς ΦΠΑ (Κ).

3.3.3 Τελική κατάταξη των προσφορών

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά.
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης θα 
προβεί στα παρακάτω:

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν 
έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και 
ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής

- Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν 
απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τη 
μεγαλύτερη τιμή (Λ) της σχέσης:
Λi = (80) * ( Βi / Βmax ) + (20) * (Kmin/Ki)

όπου:

Βmax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά 

Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i

Kmin το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 

Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να έχουν ίσα Λ θεωρούνται ισοδύναμες. Στην 
περίπτωση αυτή οι ισοδύναμες Προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της 
τεχνικής βαθμολογίας. 
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Επισημαίνεται ότι η κατάταξη των προσφορών που θα παρουσιαστεί στο σύστημα, μετά 
την αξιολόγηση και των οικονομικών προσφορών, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η τελική 
κατάταξη των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με σχετικό 
πρακτικό λαμβάνοντας υπόψη το Λ όπως προσδιορίζεται στην παρούσα Πρόσκληση.

3.4 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

3.4.1 Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει πρόσκληση μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στους οικονομικούς 
φορείς που προεπιλέχθηκαν από τον Κατάλογο. 

Οι προσφορές των υποψηφίων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον Κατάλογο και έχουν το 
δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 3.3.1 της παρούσας, υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στο 
διαγωνισμό́, μέχρι την καταληκτική́ ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρ. 3.4.2 της 
παρούσας, στην Ελληνική́ Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό́ φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στον Ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37, και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του 
άρθρου 36 του Ν.4412/2016 εκδοθείσα ΚΥΑ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, εκτός εκείνων που θα ζητηθούν 
από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών.

3.4.2 Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08/09/2022 και ώρα 15:00.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε οι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση της προσφοράς τους στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 

οικονομικό φορέα έγκαιρα, ήτοι μέχρι οκτώ (8) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών, δεν έχουν παρασχεθεί το 
αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 
ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή 
δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται 
παράταση των προθεσμιών (ν. 4412/2016, άρθρο 121).

3.5 Περιεχόμενο Προσφορών

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την Προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13της ΚΥΑ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Προμήθειες και Υπηρεσίες:

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας και την παράγραφο 3.5.1Α της παρούσας κατωτέρω.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα, τα 
οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο 3.5.1Βτης παρούσας κατωτέρω.
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Από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., τα στοιχεία εκεί να της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός 
φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού 
απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

Εφόσον οι οικονομικοί φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, με τα δεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά τους 
και την Οικονομική Προσφορά τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές 
(εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφή .pdf, οι οποίες αποτελούν 
συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν 
λόγω αναφορών(εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 Ν.4412/2016) και επισυνάπτονται από τον 
οικονομικό φορέα στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους.

Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε (υπο)φακέλο ξεχωριστά, από τη 
στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.

3.5.1 Περιεχόμενο επιμέρους ξεχωριστών (υπο)φακέλων  

3.5.1Α  Περιεχόμενο (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς»

Ο (υπο)φάκελος «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» που θα 
υποβάλλουν οι οικονομικοί φορείς πρέπει να περιέχει:

α) Το Ε.Ε.Ε.Σ., όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3.2.2.1 της παρούσας. Ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα συμπληρώνει και υπογράφει το σχετικό Ε.Ε.Ε.Σ. το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).

β) Την Τεχνική Προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τα 
οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.

Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα Ι της παρούσας Πρόσκλησης, 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα 
με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων οικονομικός φορέας επισυνάπτει 
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Η τεχνική προσφορά περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, και έχει επί 
ποινή αποκλεισμού την εξής δομή:
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1.Τεκμηρίωση τεχνικής ικανότητας. 

1.1Εισαγωγή

Μέγιστη έκταση υποπαραγράφου 2 σελίδες (εφεξής η σελίδα αφορά σε σελίδα Α4, 
μία σελίδα Α3 ισοδυναμεί με 2 σελίδες Α4 κ.ο.κ.).

1.2Στοιχεία της εταιρείας.

Σε μέγιστο χώρο 4 σελίδων (ανά οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην προσφορά 
είτε ως μέλος Ένωσης είτε ως υπεργολάβος) θα πρέπει να περιγράφουν: το 
επιχειρηματικό προφίλ, η στελέχωση και Οργανόγραμμα, Τεχνολογίες ανάπτυξης 
πληροφοριακών συστημάτων.

1.3Περιγραφή συναφών έργων

Σε μέγιστο χώρο 7 σελίδων περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των έργων τα οποία 
έχει ολοκληρώσει ή στα οποία έχει συμμετάσχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% ο 
συμμετέχων οικονομικός φορέας. 

2.Παροχή υπηρεσιών

Σε μέγιστη έκταση 20 σελίδων ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να 
περιγράψει την κάλυψη των απαιτήσεων όπως αυτές ζητούνται στο Παράρτημα Ι της 
παρούσας. Οι υποπαράγραφοι θα πρέπει να ακολουθούν τη δομή των κριτηρίων 
αξιολόγησης, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 3.3.1 της παρούσας.

γ) την αντίστοιχη αναφορά (εκτύπωση) σε μορφή .pdf η οποία αποτελεί συνοπτική 
αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων.

3.5.1Β Περιεχόμενο (υπο)φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς»

Ο (υπο)φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» που θα υποβάλλουν οι συμμετέχοντες πρέπει 
να περιέχει:

α) Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του συνημμένου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ υποχρεωτικά 
συμπληρωμένο, στο σύνολο των κενών πεδίων του.

Η οικονομική προσφορά υπογράφεται ψηφιακά κατά περίπτωση από τον/την νόμιμο/-ους 
εκπρόσωπο/-ους του οικονομικού φορέα και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους 
φορείς που την αποτελούν είτε από τον/την κοινό/ή εκπρόσωπό τους.

Ως Οικονομική Προσφορά του οικονομικού φορέα νοείται η αμοιβή σε Ευρώ (€), μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την υλοποίηση της σύμβασης και διατυπώνεται 
αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερισχύει το τίμημα που 
αναγράφεται ολογράφως.

β) την αντίστοιχη αναφορά (εκτύπωση) σε μορφή .pdf η οποία αποτελεί συνοπτική 
αποτύπωση της καταχωρισμένης οικονομικής προσφοράς.

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 
που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή 
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υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο 1.2 της παρούσας διακήρυξης.

Σε περίπτωση που η τιμή μιας οικονομικής προσφοράς εμφανίζεται χαμηλότερη του 80% 
του μέσου όρου των αποδεκτών οικονομικών προσφορών του έργου χωρίς ΦΠΑ θα 
ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής 
Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις 
επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος 
Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία / καινοτομία της προτεινόμενης 
λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές 
κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση 
εφαρμόζεται το άρθρο 88 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016).

3.5.2 Γλώσσα

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν 
προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

3.5.3. Ηλεκτρονική Υποβολή

Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 
της 5ης.10.1961,που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α ́ 188). Κατά τα λοιπά, τα δημόσια και 
ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα που καταχωρίζονται στην 
ηλεκτρονική προσφορά και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, 
γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις:

α) είτε του άρθ. 13, 14 και 28 του Ν. 4727/2020 (Α ́ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων 
εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και εφόσον πρόκειται για 
αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille,

β) είτε του άρθ. 15 και 27 του Ν. 4727/2020 (Α ́ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών 
εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα.

γ) είτε του άρθ. 11 του Ν. 2690/1999 (Α ́ 45), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περί 
μείωσης διοικητικών βαρών και απλούστευσης διαδικασιών και ιδίως της προσκόμισης 
δημοσίων εγγράφων με απλή φωτοτυπία,

δ) είτε της παρ. 2 του άρθ. 37 του Ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,

ε) είτε της παρ. 8 του άρθ. 92 του Ν. 4412/2016, περί συνυποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης 
στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική.

3.5.4 Έντυπη υποβολή

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, που ορίζεται που ορίζεται στο 
παράγραφο 3.4.2της παρούσας, προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα 
στην Αναθέτουσα Αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη έντυπη 
μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι:
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α) τα έγγραφα που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 2690/1999,

β) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση 
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 ή 
δεν συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

γ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης 
(Αpostille) ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει τη 
συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθ. 102 του Ν. 4412/2016.

3.5.5 Λοιπά στοιχεία

Οι προσφορές υπογράφονται ψηφιακά, από τον/την νόμιμο/η εκπρόσωπο του 
οικονομικού φορέα. Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο οικονομικός 
φορέας έχει λάβει γνώση των όρων της Πρόσκλησης και των λοιπών εγγράφων της 
σύμβασης, ότι είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των συνθηκών εκτέλεσης της 
σύμβασης και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα 
Πρόσκληση.

3.6 Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών

3.6.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο 
της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών), προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 
100 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 16 της υπ’αριθμ. 64233/08-06-2021 Κ.Υ.Α. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Προμήθειες και Υπηρεσίες (Β’ 2453), ακολουθώντας τα εξής στάδια:

•Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» στις 12/09/2022 και ώρα 11:00  π.μ.

•Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν 
προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

3.6.2 Τα επιμέρους βήματα ελέγχου και αξιολόγησης των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – 
Τεχνικής Προσφοράς» και «Οικονομικής Προσφοράς» έχουν ως εξής:

α) Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει αρχικά στον έλεγχο και αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στον έλεγχο, αξιολόγηση και βαθμολόγηση 
των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς 
προβλεπόμενα στον ν.4412/2016  και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία 
αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, καθώς 
και των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών 
προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης της παραγράφου 3.3.1 της παρούσας.

ΑΔΑ: Ρ61546ΜΤΛΡ-ΠΞΛ





                                                                                         

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης των 
τεχνικών προσφορών επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗΣ. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.10 της παρούσας. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής. Μετά από την έκδοση 
και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

β) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, 
κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων 
των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει στον έλεγχο και 
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά κατά το 
προηγούμενο στάδιο και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές 
κατά σειρά κατάταξης, με βάση τη συνολική βαθμολογία τους βάσει του οριζόμενου στο 
άρθρο 3.3.3 της παρούσας τύπου, καθώς και αιτιολογημένη εισήγησή της για την αποδοχή 
ή απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Επισημαίνεται ότι απορρίπτεται οικονομική προσφορά η οποία:

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

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 
του Ν. 4412/2016, 

γ) η συνολική προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, όπως 
αυτή δίδεται στο άρθρο 2 της παρούσας Πρόσκλησης.

δ) τίθεται όρος αναπροσαρμογής τιμής

ε) δεν αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της ή στην οποία ορίζεται χρόνος ισχύος μικρότερος 
από τον ζητούμενο στην παράγραφο 3.8 της παρούσας Πρόσκλησης.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί́ από́ τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 
τιμή́ που προτείνουν στην προσφορά́ της, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά́ ανώτατο 
όριο είκοσι (20) ημερών από́ την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση 
αυτή́ εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του Ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην 
προσφορά με τη μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής 
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Αξιολόγησης Προσφορών και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων που έχουν 
προσφέρει την ίδια τιμή́ και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό́. 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το 
πρακτικό κατάταξης προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω 
σταδίου και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνία» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., τον προσφέροντα του 
οποίου η προσφορά είναι πρώτη σε κατάταξη, και στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 3.7 
κατωτέρω. Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται 
στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων 
των σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 
Προσφοράς επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης της αναθέτουσας αρχής του 
άρθρου 105 του ν. 4412/2016, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου 
της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 
Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Βιβλίο IV. Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν 
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης 
των προσφορών, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, να ζητήσει 
από τους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να 
υποβάλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων στο Ε.Ε.Ε.Σ., ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλουν, να 
συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή 
τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, την οποία αποστέλλει μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον οικονομικό 
φορέα.

3.7 Διαδικασία Κατακύρωσης και Ανάθεσης της Σύμβασης

3.7.1 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 
ηλεκτρονική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 3.7.2 της παρούσας, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού καθώς και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 3.2.2.2 της παρούσας 
Πρόσκλησης. 
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Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αναλυτικά τα ζητούμενα δικαιολογητικά δίδονται στην παράγραφο 3.7.2 της παρούσας 
Πρόσκλησης.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως 
την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του προσωρινού αναδόχου, 
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται 
ο αποστολέαςκαι ως παραλήπτης η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών και η διεύθυνση 
της αναθέτουσας αρχής και η ένδειξη: «Δικαιολογητικά κατακύρωσης του διαγωνισμού με 
Συστημικό Αριθμό Α/Α ………….», τα στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα) και ενδεικτικά: 

α) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 2690/1999,

β) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση 
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 
ή δεν συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

γ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης 
(Αpostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα 
ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα, ή να παράσχει 
διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Αν ο προσωρινός ανάδοχος 
υποβάλλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει 
αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

3.7.2 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο 
προσωρινός ανάδοχος στην προθεσμία της παραγράφου 3.7.1 της παρούσας είναι τα εξής:

3.7.2Α Νομιμοποιητικά έγγραφα

α) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές του σε αρμόδια αρχή (π.χ. Γ.Ε.ΜΗ.), προσκομίζει 
σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει 
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή του.
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β) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του Νομικού Προσώπου 
γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του.

γ) Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή 
του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 
ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, 
προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου 
διοίκησης του Νομικού Προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες.

Οι ως άνω Υπεύθυνες Δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση της εταιρείας, οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/-α που δεσμεύει/-ουν νόμιμα 
την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 
δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου.

3.7.2Β Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 3.2.2.2.Α της 
παρούσας Πρόσκλησης, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει απόσπασμα του σχετικού 
μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το 
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του 
ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου της εν λόγω εταιρείας ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτή, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 
73 του Ν. 4412/2016.

3.7.2Γ Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 3.2.2.2.Α.2, 
α) και β) της παρούσας Πρόσκλησης, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι 
εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό 
χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα προσκομίζουν:

α) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων: Αποδεικτικό 
Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. «ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ 
ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ».
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β) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης: Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ «Για 
συμμετοχή σε διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.», σύμφωνα με την 
ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).

γ) Υπεύθυνη Δήλωση της/του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 
αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης.

3.7.2.Δ Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 3.2.2.2.Α.3 
της παρούσας Πρόσκλησης, ήτοι για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που 
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα 
πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση της/του νομίμου εκπροσώπου του ότι δεν έχει 
αθετήσει τις ως άνω υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθρου 18 παρ. 2 του 
Ν.4412/2016.

3.7.2Ε Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου 3.2.2.2.Α.4 
της παρούσας πρόσκλησης Υπεύθυνη Δήλωση της/του νομίμου εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου 
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.

3.7.2ΣΤ Για την απόδειξη πλήρωσης της απαίτησης της παραγράφου 3.2.2.2.Β.1 της παρούσας 
Πρόσκλησης (Καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) ο 
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Συγκεκριμένα, οι εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν, βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του 
Γ.Ε.ΜΗ. των ως άνω Επιμελητηρίων ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια 
δημόσια αρχή, από την  οποία  προκύπτει  η  άσκηση  επαγγελματικής  δραστηριότητας  
συναφούς  με  το  αντικείμενο  της σύμβασης όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της 
παρούσας Πρόσκλησης.

3.7.2Ζ Για την απόδειξη πλήρωσης της απαίτησης της παραγράφου 3.2.2.2.Β.2 της παρούσας 
Πρόσκλησης (Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια) ο προσωρινός ανάδοχος 
υποβάλλει οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην 
περίπτωση που η δημοσίευσή τους απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από τις οποίες να προκύπτει για τις τρεις (3) 
τελευταίες οικονομικές χρήσεις, ή για όσες δραστηριοποιούνται, ο ετήσιος γενικός κύκλος 
εργασιών, τα αποτελέσματα μετά φόρων και τα ίδια κεφάλαια. Σε περίπτωση μη 
υποχρέωσης δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων, ο οικονομικός φορέας προσκομίζει 
αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων ή κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό έγγραφο. Η 
καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την 
απόδειξη της χρηματοοικονομικής του επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Αναθέτουσας 
Αρχής (άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β΄ ν. 4412/2016).

3.7.2Η Για την απόδειξη πλήρωσης της απαίτησης της παραγράφου 3.2.2.2.Β.3Α της παρούσας 
Πρόσκλησης (Τεχνική ικανότητα) ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει επικυρωμένο/-α 
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αντίγραφο/-α μίας τουλάχιστον ολοκληρωμένης σύμβασης παροχής υπηρεσιών σχεδίασης 
και ωρίμανσης έργου ΤΠΕ, που έχει/-ουν συναφθεί με φορείς που ανήκουν στον δημόσιο 
τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 
143), το/-α οποίο/-α θα πρέπει να φέρει/-ουν υπογραφές των συμβαλλομένων μερών ή 
αντίγραφο/-α των εν λόγω συμβάσεων εκτυπωμένα από το ΚΗΜΔΗΣ, τα οποία θα πρέπει 
να φέρουν τον ΑΔΑΜ ή/και βεβαίωση καλής εκτέλεσης αρμοδίως υπογεγραμμένη από τον 
φορέα. Η ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου αυτών θα αποδεικνύεται με την 
προσκόμιση από τον προσωρινό ανάδοχο του/των αντίστοιχου/ων αποδεικτικού/ών 
εξόφλησής τους.

3.7.2Θ Για την απόδειξη πλήρωσης της απαίτησης της παραγράφου 3.2.2.2.Β.3Β της παρούσας 
Πρόσκλησης (Επαγγελματική Ικανότητα – Ομάδα Έργου) ο προσωρινός ανάδοχος 
υποβάλλει Κατάλογο με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα (εμπειρία) 
του ονομαστικά αναφερόμενου ελάχιστα απαιτούμενου στελεχιακού δυναμικού της 
παρούσας (το ζητούμενο ελάχιστο απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό μπορεί να 
προέρχεται από το στελεχιακό δυναμικό του υποψηφίου, από μόνιμους συνεργάτες, είτε 
και από εξωτερικούς συνεργάτες).

Για κάθε στέλεχος του ανωτέρω καταλόγου υποβάλλονται τα ακόλουθα:

- Βιογραφικό σημείωμα που να μην ξεπερνά σε μέγεθος τις 5 σελίδες Α4 (Sans 12). Σε 
περίπτωση υπέρβασης οι επιπρόσθετες σελίδες θα θεωρούνται ως μη κατατεθειμένες.

- Αντίγραφο του απαιτούμενου σύμφωνα με τα ανωτέρω τίτλου σπουδών ή ισοδύναμου 
εγγράφου. 

- Υπεύθυνη Δήλωση στελέχους, με την οποία το στέλεχος μεταξύ άλλων θα δηλώνει ότι:

α) είναι σε γνώση των στοιχείων της προσφοράς του διαγωνιζόμενου για τη συγκεκριμένη 
σύμβαση στην οποία δηλώνεται και τα οποία αφορούν το άτομό του και ότι τα στοιχεία 
αυτά είναι αληθή,

β) σε περίπτωση ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης στο διαγωνιζόμενο θα διαθέσει 
τον εαυτό του και θα απασχοληθεί με την εκτέλεσή της σύμφωνα με τα στοιχεία 
απασχόλησης που έχει υποβάλει ο διαγωνιζόμενος, 

γ) δεν συμμετέχει ως ελάχιστο απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό της ανωτέρω σύμβασης 
άλλου διαγωνιζόμενου,

δ) παρέχει το δικαίωμα στην αναθέτουσα αρχή και στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης 
προσφορών, να επικοινωνούν με οποιονδήποτε αναφέρεται στο σχετικό βιογραφικό και να 
ζητούν πληροφορίες αναφορικά με τα δηλωθέντα στοιχεία.

Διευκρινίζονται τα εξής:

• Η επαγγελματική εμπειρία των ανωτέρω στελεχών υπολογίζεται ως ο χρόνος που 
μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας λήψης του απαιτούμενου τίτλου σπουδών και της 
ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού της 
παρούσας (δεν λαμβάνονται υπόψη η ημέρα λήψης του απαιτούμενου τίτλου σπουδών 
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και η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού). Σε 
κάθε περίπτωση υπάρχει ανοχή υπολογισμού μέχρι 7 ημέρες.

• Η ζητούμενη ειδική εμπειρία των ανωτέρω στελεχών δεν μπορεί να εκτείνεται σε χρόνο 
προγενέστερο της απόκτησης του απαιτούμενου κατά τα ανωτέρω τίτλου σπουδών.

Η αναθέτουσα αρχή (και η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών) δικαιούται να ζητήσει 
απευθείας πληροφορίες από τους αναφερόμενους στα ανωτέρω βιογραφικά εργοδότες 
των διαγωνιζομένων, προκειμένου να συνεκτιμήσει και επαληθεύσει, τα δηλούμενα 
στοιχεία.

Επίσης η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες σχετικές 
με τα υποβληθέντα από τους διαγωνιζόμενους στοιχεία αναφορικά με την τεχνική και 
επαγγελματική τους ικανότητα και την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειά τους.

3.7.2.Ι Για την απόδειξη πλήρωσης της απαίτησης της παραγράφου 3.2.2.2.Β.4 της παρούσας 
Πρόσκλησης (Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας) ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει 
αντίγραφα των αναφερομένων στην ως άνω παράγραφο πιστοποιητικών σε ισχύ, όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο αυτή. Γίνονται, επίσης, δεκτά και άλλα αποδεικτικά στοιχεία 
για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 82 του ν. 
4412/2016.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 
4412/2016 και την παρούσα Πρόσκληση.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά αυτά γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος και είναι σε ισχύ κατά 
την υποβολή τους.

3.7.2.ΙΑΣτην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.2.2.Β.5.1 για την απόδειξη ότι θα έχει στη 
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των 
φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό (π.χ. δήλωση, ιδιωτικό συμφωνητικό, κ.α.). Ειδικότερα, 
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη 
δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος 
φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον 
διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας 
του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της 
Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ 
ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της 
σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους 
συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει 
χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.
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Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι 
καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλόλητας 
που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται 
στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις 
εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας 
το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.

3.7.2.ΙΒ Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει 
χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη 
δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται 
να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των 
υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.

3.7.2.2 Οι ως άνω ζητούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί 
μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής τους κατά την παράγραφο3.7.1 της 
παρούσας, δύναται δε να εκδίδονται και μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 
Διοίκησης κατά το άρθρο 27 του Ν.4727/2020 (Α΄ 184). Ακόμα, είναι αποδεκτές Υπεύθυνες 
Δηλώσεις οι οποίες φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά την 
παράγραφο3.2.1 της παρούσας. Τέλος, όπου στο παρόν άρθρο απαιτούνται Υπεύθυνες 
Δηλώσεις, οι σχετικές δηλώσεις του προσωρινού αναδόχου μπορούν να γίνονται στην ίδια, 
μία, Υπεύθυνη Δήλωση.

Για τον χρόνο έκδοσης & ισχύος των δικαιολογητικών και αποδεικτικών στοιχείων, βλέπε 
άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/2016 & έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με αριθ. πρωτ. 
2210/19.4.2019 (ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ).

3.7.3 Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης – Ανάθεση Σύμβασης 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή 
ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει 
στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν 
νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
των Μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του Μέρους IV του συνημμένου Ε.Ε.Ε.Σ., τότε εφαρμόζονται, 
κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 
συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, αλλά και η πρόταση της 
Επιτροπής για την κατακύρωση της σύμβασης και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της 
σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις).

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η 
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απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου, σε συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των 
προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε όλους τους οικονομικούς φορείς 
που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, εκτός από τους 
οριστικώς αποκλεισθέντες, και, ταυτόχρονα, αναρτά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του 
προσωρινού αναδόχου στον χώρο των συνημμένων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
(«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού»), ώστε οι εν λόγω οικονομικοί φορείς να έχουν 
πρόσβαση σε αυτά.

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες 
λαμβάνουν γνώση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης 
των προσφορών και των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της 
αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με την παράγραφο 3.10 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται 
η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

α) η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα,

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση 
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 
της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της 
Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης 
προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016, περί δικαστικής προστασίας στο στάδιο που προηγείται της σύναψης της 
σύμβασης,

γ) ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλλει έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη 
δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, 
περί υπογραφής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν 
έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του 
ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της 
απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και 
μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση 
ελέγχεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., να 
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) 
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με την παράγραφο 3.11.2 της παρούσας.

Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της ανωτέρω πρόσκλησης στον 
ανάδοχο.
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Κατά τα λοιπά, για τη σύναψη της σύμβασης, ισχύουν τα σχετικά οριζόμενα στο άρθρο 105 
του ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 
κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία για τον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, 
η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.13 της παρούσας. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτή, να αναζητήσει αποζημίωση, δυνάμει των 
άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του 
συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση 
της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου 
συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει 
από την υπογραφή του συμφωνητικού και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των 
άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

3.8 Ισχύς των Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες 
από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας λήξης της υποβολής των προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται.

Για τυχόν παράταση της ισχύος των προσφορών, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 
5 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016.

3.9 Απόρριψη Προσφορών

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η προσφορά των υποψήφιων Αναδόχων απορρίπτεται σε κάθε μια ή περισσότερες από τις 
κάτωθι περιπτώσεις:

α. εάν αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της 
προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο 
που ορίζεται στην παρούσα Πρόσκληση.

β. εάν περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο Ε.Ε.Ε.Σ., εφόσον 
αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, 
εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο3.7.1 της παρούσας. 

γ. εάν ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα 
Αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.7.1 της παρούσας.
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δ. όταν υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών 
φορέων με κοινά μέλη.

ε. όταν είναι υπό αίρεση.

στ. όταν θέτει όρο αναπροσαρμογής. 

ζ. Περιέχει εναλλακτικές προσφορές. 

η. όταν ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της Αναθέτουσας 
Αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην 
περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις 
υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του Ν.4412/2016.

θ. όταν παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης.

ι. όταν παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 
έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον 
προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας, σύμφωνα με τις παραγράφους3.6.2 και 3.7.1 της παρούσας.

ια. εάν από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3.7.2 της παρούσας, που 
προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή 
των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 3.2.2.2.Α της παρούσας ή η πλήρωση για 
την απαίτηση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 
3.2.2.2.Β περί κριτηρίων επιλογής.

ιβ. εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών της παραγράφου 3.7.2 της 
παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 
του Ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία.

3.10 Έννομη Προστασία

3.10.1 Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 
δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. του Π.Δ. 
39/2017 (Α΄64), στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της 
αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α)δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 
τηλεομοιοτυπία ή 
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(β)δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ)δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης.

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των 
παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση 
κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 
23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη 
εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου 
εντύπου του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή της συγκεκριμένης 
Πρόσκλησης, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 
18 της υπ’αριθμ.64233/08-06-2021 Κ.Υ.Α. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Προμήθειες και Υπηρεσίες (Β’ 2453).

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 
4412/2016.

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 
της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί 
της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια ή σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή 
του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής, η 
αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ:

• κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην περ. α΄ του γ΄ εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016.

• διαβιβάζει στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. τα προβλεπόμενα στην περ. β΄ του γ΄ εδαφίου της παρ. 
1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016. 

• κοινοποιεί σε όλα τα μέρη τις απόψεις της, τις παρεμβάσεις και τα σχετικά 
έγγραφα μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη 
εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. γ΄ του 
γ΄ εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016. 

Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των 
απόψεων της αναθέτουσας αρχής.
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Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση 
των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής εκτέλεσης και της αίτησης ακύρωσης του 
άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της 
αναθέτουσας αρχής.

3.10.2 Όποιος έχει έννομο συμφέρον να του ανατεθεί η παρούσα σύμβαση και υφίσταται ή 
ενδέχεται να υποστεί ζημία από ενδεχόμενη παραβίαση της νομοθεσίας περί δημόσιων 
συμβάσεων, μπορεί, με το ίδιο δικόγραφο, να ασκήσει αίτηση αναστολής εκτέλεσης και 
ακύρωσης των αποφάσεων της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής 
απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου 
βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 
Με την απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς 
προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 
έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε 
προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί 
της προδικαστικής προσφυγής ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση 
απόφασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 367 περί διαδικασίας 
λήψης απόφασης και συνεπειών των αποφάσεων της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής και ακύρωσης κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 372 του ν. 4412/2016. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης της προηγούμενης παραγράφου 
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, 
εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το αρμόδιο δικαστήριο αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, 
η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της 
διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της 
αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το αρμόδιο δικαστήριο αποφανθεί διαφορετικά.

3.10.3 Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., για την κήρυξη 
ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 
έως και 371 του ν. 4412/2016.

Για τη διαδικασία άσκησης και εξέτασης των προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της 
Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. εφαρμόζεται το Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

3.11 Εγγυήσεις

3.11.1 Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής από Κατάλογο, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.

3.11.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Με την απόφαση κατακύρωσης ο οικονομικός φορέας που αναδεικνύεται ανάδοχος 
καλείται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει 
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συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε 
απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του οικονομικού φορέα και καταπίπτει στην 
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει, κατατίθεται 
δε μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται 
στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του 
αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 3.12 της παρούσας.

3.11.3 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 παρ. 12 του ν.4412/2016.

3.12 Παρακολούθηση – Παραλαβή του Αντικειμένου της Σύμβασης - Παραδοτέα

3.12.1 Η παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την 
Αναθέτουσα Αρχή, η οποία για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ), που θα οριστεί με απόφασή της, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 221 του ν. 4412/16.

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από γνωμοδότηση της ΕΠΠ, εισηγείται στο αποφαινόμενο 
όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 
σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 
αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με 
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του ν. 4412/16.

3.12.2 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών - παραδοτέων θα πραγματοποιείται από την ως 
άνω ΕΠΠ ανά Παραδοτέο και εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με το 
Παράρτημα Ι της παρούσας. Η ΕΠΠ είναι αποκλειστικά αρμόδια για τον απαιτούμενο 
έλεγχο και την παραλαβή των παραδοτέων και των υπηρεσιών του αναδόχου, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στη σύμβαση. Κατά τη διαδικασία του ελέγχου δύναται να καλείται να 
παραστεί και ο ανάδοχος.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, η ΕΠΠΕ:

α) Είτε πιστοποιεί ότι τα παραδοτέα του αναδόχου είναι σύμφωνα με τη σύμβαση, 
εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της και εκδίδει Πρωτόκολλο Παραλαβής με το 
οποίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου 
που κατά τη σύμβαση αντιστοιχεί.

β) Είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των 
παραδοτέων και εκδίδει αντίστοιχα Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής ή 
Πρωτόκολλο μη Παραλαβής.

Με τη λήξη της σύμβασης, η ΕΠΠ εκδίδει Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της 
σύμβασης, εφόσον έχουν εκδοθεί τα Πρωτόκολλα Παραλαβής των ενδιάμεσων 
παραδοτέων αυτής, με το οποίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την εξόφληση της 
αμοιβής του αναδόχου.

Η παρούσα σύμβαση θα θεωρείται εκτελεσθείσα πλήρως όταν όλο το συμβατικό 
αντικείμενο θα έχει εκτελεσθεί πλήρως κατά τους όρους αυτής, ποιοτικά και ποσοτικά και 
θα έχει γίνει αποπληρωμή του συνολικού συμβατικού τιμήματος στον ανάδοχο.

3.12.3 Κατά τα λοιπά, για την παρακολούθηση της σύμβασης και την παραλαβή των παραδοτέων 
και των υπηρεσιών του αναδόχου, ισχύουν τα σχετικά οριζόμενα στα άρθρα 216 και 219 
έως 220 του ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΔΑ: Ρ61546ΜΤΛΡ-ΠΞΛ





                                                                                         

3.13 Ματαίωση Διαδικασίας

Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώνει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα 
τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 
4412/2016, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα 
ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από 
γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

3.14 Κήρυξη Αναδόχου ως έκπτωτου – Κυρώσεις

3.14.1 Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, 
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν:

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 περί υπογραφής του 
συμφωνητικού.

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 
σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, 
που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου 
χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες και δεν υποβάλει τα Παραδοτέα ή δεν προβεί στην 
αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, 
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 του Ν. 4412/2016 περί διάρκειας 
σύμβασης παροχής υπηρεσίας και την παράγραφο 3.12 της παρούσας.

3.14.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 203 και 218 του ν.4412/2016.

3.15 Γενικά – Λοιπά Θέματα

3.15.1 Κατά την παροχή υπηρεσιών του και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
ΥΠΑΝ, καθώς και με τις υπηρεσίες, τους φορείς ή/και τα άτομα που θα του υποδειχθούν 
από την Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντονισμένη και απρόσκοπτη 
υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου. Η επικοινωνία και η συνεργασία του αναδόχου με 
όλα τα εμπλεκόμενα τρίτα μέρη, που θα υποδειχθούν, θα συντονίζεται με ευθύνη της 
Αναθέτουσας Αρχής, ανάλογα με τις ανάγκες.

3.15.2 Με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
υποχρεούται να παραδώσει το διαθέσιμο υλικό στον ανάδοχο είτε σε ηλεκτρονική, είτε σε 
έντυπη μορφή. Ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν, θα κοινοποιούνται στον ανάδοχο 
περαιτέρω διαθέσιμα στοιχεία, πληροφορίες και αλληλογραφία τα οποία ενδεχομένως 
κριθούν από την Αναθέτουσα Αρχή απαραίτητα για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των 
υποχρεώσεων του, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

3.15.3 Η εκτέλεση της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τα ειδικά 
οριζόμενα στο Σχέδιο Σύμβασης που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙVτης παρούσας.

3.15.4 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
δυνάμει των όρων της παραγράφου 3.14 (Κήρυξη Αναδόχου ως εκπτώτου – Κυρώσεις), 2.1 
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(Διάρκεια αυτής σύμβασης – Παράταση συμβατικού χρόνου παράτασης), 3.12 (Απόρριψη 
παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να 
ασκήσει διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον αυτής 
Αναθέτουσας Αρχής μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία 
αυτής κοινοποίησης ή αυτής πλήρους γνώσης αυτής σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη 
άσκηση αυτής προσφυγής αναστέλλει αυτής επιβαλλόμενες κυρώσεις. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 205 και 205 Α του ν.4412/2016.

3.15.5 Τα Παραρτήματα, που επισυνάπτονται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος και αποτελούν όλα ανεξαιρέτως αναπόσπαστο μέρος αυτής είναι:

Παράρτημα Ι: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Παράρτημα ΙΙ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Παράρτημα ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Παράρτημα ΙV: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

    
Ο Γενικός  Γραμματέας 
Έρευνας & Καινοτομίας

Αθανάσιος  Κυριαζής

Εσωτερική Διανομή:
1. Υφυπουργός Έρευνας & Καινοτομίας (Γραμματεία)
2. Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Καινοτομίας (Γραμματεία)
3. Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας (Γραμματεία)
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης 

Κοινού και Πρωτοκόλλου
    
 

Κ.Α.Α. 
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΑΔΑ: Ρ61546ΜΤΛΡ-ΠΞΛ




		2022-08-26T15:07:43+0300
	Athens




