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1. ΑΝΑΘΔΣΩΝ ΦΟΡΔΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνληνο Φνξέα  

 

Επωνυμία ΕΤΑΙΕΙΑ ΥΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ      
ΡΩΤΕΥΟΥΣΘΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.) 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΩΩΡΟΥ 156 

Ρόλθ ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΤΤΙΚΘΣ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 11146 

Τθλζφωνο +30210-2144034 

Φαξ +30210-2144646 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  diagonismoi@eydap.gr 

Αρμόδια για πλθροφορίεσ ΑΓΓΕΛΙΚΘ ΣΚΟΥΜΡΑΦΘ                              

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.eydap.gr 

 

Είδοσ Ανακζτοντοσ Φορζα  

Ο Ανακζτων Φορζασ είναι Ανϊνυμθ Εταιρεία του κεφαλαίου Β του νόμου 3429/2005. 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Φ. 

Θ Εταιρεία Υδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ Ρρωτευοφςθσ (Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.), δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι 
υπθρεςιϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, με περιοχι αρμοδιότθτασ τθ μείηονα περιοχι του Νομοφ Αττικισ, 
αλλά και τθ δυνατότθτα παροχισ όλου του εφρουσ των υπθρεςιϊν τθσ και εκτόσ τθσ ωσ άνω περιοχισ 
αρμοδιότθτάσ τθσ, με ςκοπό τθν παροχι υπθρεςιϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, τθ μελζτθ, καταςκευι, 
εγκατάςταςθ, λειτουργία, εκμετάλλευςθ, διαχείριςθ, ςυντιρθςθ, επζκταςθ και ανανζωςθ ςυςτθμάτων 
φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, τθν άντλθςθ, αφαλάτωςθ, επεξεργαςία, αποκικευςθ, μεταφορά και διανομι 
πάςθσ φφςεωσ υδάτων και τθ διενζργεια ζργων και διαδικαςιϊν ςυλλογισ, μεταφοράσ, αποκικευςθσ, 
επεξεργαςίασ, κακϊσ και διαχείριςθ και διάκεςθ των προϊόντων τθσ επεξεργαςίασ των λυμάτων. 

 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το ελλθνικό δίκαιο.  

 

τοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., 
ςτον ιςτότοπο τθσ εταιρείασ ςτθ διεφκυνςθ http://www.eydap.gr ςτθν ενότθτα Διαγωνιςμοί και ςτο 
«Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)» ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
http://www.eprocurement.gov.gr 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ www.promitheus.gov.gr  

γ)  Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τισ προαναφερκείςεσ διευκφνςεισ. 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 264 του Ν. 4412/2016.  
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Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω 
ςφμβαςθ βαρφνει τον προχπολογιςμό του οικονομικοφ ζτουσ 2017 τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.  

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ λειτουργίασ του 
κεντρικοφ ςυςτιματοσ Τθλελζγχου-Τθλεχειριςμϊν, μζςω του οποίου εφαρμόηεται θ δυναμικι ρφκμιςθ 
τθσ ροισ του νεροφ ςτο υδραγωγείο Μόρνου-Ευινου, διάρκειασ τριϊν ετϊν.  

Στο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  ςυμπεριλαμβάνεται το κόςτοσ όλων των εργαςιϊν και των πάςθσ φφςεωσ 
εξοπλιςμοφ και ανταλλακτικϊν που κα χρειαςτοφν για τθ ςυντιρθςθ και τθν αποκατάςταςθ λειτουργίασ 
ζναντι οποιαςδιποτε βλάβθσ του Κεντρικοφ Συςτιματοσ Τθλελζγχου-Τθλεχειριςμϊν.  

Εμπεριζχει: 

1. το ςφνολο του εξοπλιςμοφ, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςθσ και 
περιλαμβάνει  Θ/Υ, οκόνεσ, τερματικά, εξοπλιςμό δικτφωςθσ, καλωδιϊςεισ κλπ, και 

2. το ςφνολο του λογιςμικοφ, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςθσ και 
περιλαμβάνει: 

 λειτουργικά ςυςτιματα, 

 εργαλεία ανάπτυξθσ και προγραμματιςμοφ, 
 προγράμματα εφαρμογϊν, 

 λογιςμικό εξομοίωςθσ των μονάδων γραφικϊν απεικονίςεων και των πλθκτρολογίων 
προγραμματιηόμενων λειτουργιϊν, 

 διαδικαςίεσ backup και κακαριςμοφ δίςκων, 
ςυμπεριλαμβάνοντασ και το κόςτοσ όλων των απαραίτθτων επεμβάςεων και αναβακμίςεων ςτα 
προγράμματα εφαρμογισ, τα εργαλεία ανάπτυξθσ και τα λειτουργικά ςυςτιματα.   

Στισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ςυμπεριλαμβάνεται επίςθσ θ δθμιουργία νζων εικόνων γραφικισ 
απεικόνιςθσ, θ τροποποίθςθ των υφιςτάμενων κακϊσ και θ πλιρθσ προςκικθ νζων ςθμάτων ςτο κεντρικό 
ςφςτθμα SCADA (εικόνεσ γραφικισ απεικόνιςθσ, βάςθ πραγματικοφ χρόνου, βάςθ ιςτορικϊν, DBEdit), 
ςφμφωνα με τισ αναγκαιότθτεσ τθσ ΕΥΔΑΡ ΑΕ. 

 
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων CPV: 72267000-4. 

 

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 69.440,00€, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 
24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 56.000,00€, ΦΠΑ: 13.440,00€). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει μόνο τιμισ.  

 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 
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του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

του Ρ.Δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν.», 

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

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

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

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των 
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

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

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

του π.δ 80/2016 (Αϋ 145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”,  

τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων 
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του Τπουργείου 
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων», 

τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 
“Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..), 

του ν. 2744/1999 (Αϋ 222) «Ρυκμίςεισ κεμάτων τθσ Εταιρείασ Τδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ Πρωτευοφςθσ 
(Ε.ΤΔ.Α.Π.) και άλλεσ διατάξεισ», 

τθσ υπϋαρικμ. 1191/14-3-2017 ΚΤΑ (ΦΕΚ 969/Βϋ/22-3-2017), «Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου 
υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΑΕΠΠ), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3, 
του άρκρου 350 του Ν. 4412/2016,  

τθσ υπ’ αρικμ. 57654/22-03-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781/Βϋ/23-05-2017) «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων 
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

τθσ με αρ. 56902/215 Υ.Α. (1924/Βϋ/02-06-2017) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,   

του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 
2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν 
Ρροςταςία Δεδομζνων), 

19PROC004321831 2019-01-11



 

Σελίδα 7 
 

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςθσ, κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 05/02/2019 και ϊρα 12:00. 

Ωσ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ νοείται θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των 
προςφορϊν. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

Λόγω τθσ τεχνολογικισ παλαιότθτασ του ςυςτιματοσ, οι υποψιφιοι πάροχοι είναι υποχρεωμζνοι να 
επιςκεφκοφν το Γενικό Κζντρο Σθλεχειριςμοφ Μενιδίου και να καταγράψουν το ςφςτθμα, προκειμζνου 
να κατανοιςουν πλιρωσ τισ απαιτιςεισ που απορρζουν από τθν τρζχουςα αναγκαιότθτα.  

Για τον προγραμματιςμό τθσ επίςκεψθσ κα προθγθκεί ςυνεννόθςθ με τον αρμόδιο υπάλλθλο ςτο 
τθλζφωνο 2102144540.  

Οι υποψιφιοι πάροχοι υποχρεωτικά κα επιςυνάψουν ςτθν προςφορά τουσ πιςτοποίθςθ τθσ επίςκεψθσ 
και κατανόθςθσ του ςυςτιματοσ, προςκομίηοντασ ςχετικό υπογεγραμμζνο ζντυπο από τον αρμόδιο 
υπάλλθλο. 

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε υςτθμικό Αρικμό: 69390. 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., ςτθ διεφκυνςθ (URL): 
http://www.eydap.gr ςτθν ενότθτα Διαγωνιςμοί, ςτισ 11/01/2019. 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα ΧIV του Ρροςαρτιματοσ B του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
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ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

 θ με αρ. Δ6009 παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ 
αυτισ,  

 το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+,  

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

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

Επιβάλλονται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ οι κάτωκι απαιτιςεισ με ςκοπό τθν προςταςία του 
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα των πλθροφοριϊν των ανωτζρω εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε 
τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., τα ανωτζρω ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που 
προκφπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείσ διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των απαιτιςεων αυτϊν από το 
προςωπικό τουσ, τουσ υπεργολάβουσ τουσ και κάκε άλλο τρίτο πρόςωπο που χρθςιμοποιοφν κατά τθν 
ανάκεςθ ι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Άλλωσ, ζχουν υποχρζωςθ αποκαταςτάςεωσ κάκε κετικισ ι 
αποκετικισ ηθμίασ κα υποςτεί θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. από τθν τυχόν αποκάλυψθ, αλλά και τθσ θκικισ βλάβθσ 
που κα υποςτεί θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., ανεξαρτιτωσ υλικισ ηθμίασ ι τυχόν δυςφθμιςεωσ, αφοφ ςυνομολογεί 
ότι θ αποκάλυψθ εταιρικϊν μυςτικϊν ςυνιςτά προςβολι προςωπικότθτασ, ενϊ επίςθσ θ τεχνογνωςία τθσ 
κακϊσ και άλλεσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ, ςυμφωνείται ότι ςυνιςτοφν περιουςιακά τθσ ςτοιχεία 
αποτιμθτά ςε χριμα. 

Θ  Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ζχει δικαίωμα να προβαίνει ςε επεξεργαςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα του 
Ραρζχοντοσ Υπθρεςίεσ ςε περίπτωςθ που αυτόσ αποτελεί φυςικό πρόςωπο ι / και του προςωπικοφ που 
απαςχολεί ςε περίπτωςθ που αυτόσ αποτελεί είτε φυςικό, είτε νομικό πρόςωπο ι / και των ςτελεχϊν τθσ 
διοίκθςισ του, ςε περίπτωςθ που αυτόσ αποτελεί νομικό πρόςωπο, αποκλειςτικά για τουσ ςκοποφσ 
υλοποίθςθσ και υποςτιριξθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κακϊσ και για ςκοποφσ ςυμβατικϊν και νόμιμων 
υποχρεϊςεων που πθγάηουν από το εργατικό, κοινωνικοαςφαλιςτικό και φορολογικό δίκαιο, και εν γζνει 
το ελλθνικό, το ευρωπαϊκό και το διεκνζσ δίκαιο. Τα ωσ άνω ςτοιχεία ενδζχεται να γνωςτοποιθκοφν και ςε 
άλλεσ τρίτεσ οντότθτεσ, όπωσ φορείσ, αςφαλιςτικά ταμεία, δθμόςιεσ αρχζσ, χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 
ςτα πλαίςια κοινωνικοαςφαλιςτικϊν υποχρεϊςεων τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ι προσ ςυμμόρφωςι τθσ με 
οποιαδιποτε ζννομθ υποχρζωςθ. Στα πλαίςια τθσ ωσ άνω επεξεργαςίασ θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. υποχρεοφται 
όπωσ λαμβάνει τα απαραίτθτα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα που κρίνονται αναγκαία για τθ διαφφλαξθ 
και προςταςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα του αντιςυμβαλλόμενοφ τθσ ι / και του 
προςωπικοφ που απαςχολεί ι / και των ςτελεχϊν τθσ διοίκθςισ του. Ο Ραρζχων Υπθρεςίεσ ι / και το 
προςωπικό που απαςχολεί ι / και τα ςτελζχθ τθσ διοίκθςισ του ςε κάκε περίπτωςθ ζχουν βάςει του 
Κανονιςμοφ 2016/679 δικαίωμα ενθμζρωςθσ (άρκρα 13 και 14), πρόςβαςθσ και λιψθσ αντιγράφου 
(άρκρο 15), διόρκωςθσ (άρκρο 16), διαγραφισ (άρκρο 17), περιοριςμοφ επεξεργαςίασ (άρκρο 18), 
φορθτότθτασ (άρκρο 20), εναντίωςθσ (άρκρο 21), γνϊςθσ και αντίρρθςθσ τυχόν αυτοματοποιθμζνθσ 
λιψθσ αποφάςεων (άρκρο 22), ανάκλθςθσ τθσ ςυγκατάκεςθσ (άρκρο 7 παρ. 3), καταγγελίασ ςτθν Αρχι 
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Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα. Τα ωσ άνω δικαιϊματα τελοφν υπό τθν επιφφλαξθ 
άςκθςθσ των ζννομων υποχρεϊςεων τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., ςε περίπτωςθ που αυτι ικελε εγείρει τυχόν 
αξιϊςεισ τθσ κατά του αντιςυμβαλλόμενου και ςε κάκε περίπτωςθ διαφφλαξθσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ 
(Ραράρτθμα V – Ρολιτικι Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων για τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ Δθμοςίων 
Συμβάςεων).   

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο 
του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για 
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα  

Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5-10-1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostille” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5-10-1961. Θ επικφρωςθ 
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αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα 
περί Δικθγόρων. 

Τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα κα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο 
κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται 
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
Αςφαλιςτικζσ Επιχειριςεισ,  που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το 
δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τον ανακζτοντα φορζα προσ τον οποίο απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του 
διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από 
τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά 
από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των 
εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να ςυνταχκοφν ςφμφωνα με τα υποδείγματα ςτο 
Ραράρτθμα ΙV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 
εγκυρότθτά τουσ. 

Εάν διαπιςτωκεί πλαςτότθτα των εγγυθτικϊν επιςτολϊν, ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται από το 
διαγωνιςμό και θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. λαμβάνει όλα τα, κατά το νόμο, αναγκαία μζτρα για τθν προςταςία των 
εννόμων ςυμφερόντων τθσ. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
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β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

Εφόςον όμωσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ ςε ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, αυτι απαιτείται να περιβλθκεί τθ 
μορφι τθσ Κοινοπραξίασ. 

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 
ανζρχεται ςτο ποςό των χιλίων εκατόν είκοςι ευρϊ (1.120,00€). 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να ςυνταχκεί ςφμφωνα με τα 
υποδείγματα ςτο Ραράρτθμα ΙV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςθσ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 
μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ 
διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά: 

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ 
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, και  

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδίκων μζςων προςωρινισ δικαςτικισ προςταςίασ ι 
τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

Για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ κατακφρωςθσ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ 
ςτθν περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί ζνδικο μζςο ι ζχει 
εκπνεφςει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ζνδικων μζςων ι παραίτθςθσ από αυτά. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

19PROC004321831 2019-01-11



 

Σελίδα 13 
 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω 
οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ 
του προθγοφμενου εδαφίου αφορά: 

αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν 
(Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, 

ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 

γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ. 

2.2.3.2. α) Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
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τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία  β) ι/και όταν θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 
προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ, γ) ι/και όταν θ ΕΥΔΑΡ Α.Ε. γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν 
επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3) πράξεισ 
επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για 
παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 
2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ 
προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

2.2.3.3. α) Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον 
ςυντρζχουν επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ. 
β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το άρκρο 305 και το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, 
πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

(δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
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(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., να 
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται 
να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο 
εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.  

2.2.3.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.  

2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2 παρ. 1 υποπαρ. (γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου 
να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο 
ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ 
φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του 
ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον 
οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα 
με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά 
τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθ διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 305 και ςτισ παρ. 8 και 9 του 
άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ των άρκρων 
306 και 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι 
υπθρεςιϊν, ιτοι παροχι υπθρεςιϊν μθχανικϊν για υποςτιριξθ πλθροφορικϊν ςυςτθμάτων εποπτείασ και 
επεξεργαςίασ δεδομζνων ςε βιομθχανικά ζργα. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι 
εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ 
απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ 
περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι 
εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι 
ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό ι Επαγγελματικό Επιμελθτιριο.  

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν των 
τελευταίων πζντε (5) ετϊν τουλάχιςτον τθσ τάξεωσ των τριάντα χιλιάδων ευρϊ (30.000,00€). 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 

α) να διακζτουν αποδεδειγμζνθ εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν ςε εφαρμογζσ SCADA ςε λειτουργικό 
ςφςτθμα OpenVMS, με τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων φψουσ ίςθσ ι μεγαλφτερθσ με τθν εκτιμϊμενθ ετιςια 
αξία του ςυνολικοφ αντικειμζνου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 

β) να διακζτουν διπλωματοφχο μθχανικό Ρολυτεχνείου που κα ζχει τθν ευκφνθ των εργαςιϊν, 

γ) να διακζτουν κατάλλθλο εξοπλιςμό και κατ’ ελάχιςτο τον ακόλουκο για άμεςθ εγκατάςταςθ, ωσ 
περιγράφεται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ: 

1 Alpha Server 200 4/166 με το τερματικό του 
1 DEC server 90TL 
1 Digi Portserver  

1 serial server 4 κυρϊν τφπου Vision Systems Netcom 413 

1 server για τθ βάςθ δεδομζνων. 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Δεν απαιτοφνται. 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ 
πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

 Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 
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Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. ελζγχει, αν οι φορείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο οικονομικόσ 
φορζασ, πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ. Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. απαιτεί 
από τον οικονομικό φορζα να αντικαταςτιςει ζναν φορζα που δεν πλθροί ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για 
τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ. Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. μπορεί να απαιτιςει από τον οικονομικό φορζα τθν 
αντικατάςταςθ φορζα για τον οποίον ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 και του 
άρκρου 74 του Ν.4412/2016. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

Θ υλοποίθςθ των υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ γίνεται υποχρεωτικά από τον προςφζροντα Οικονομικό 
Φορζα ι, αν θ προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, κατ’ ελάχιςτον από ζναν από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι.  

 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α τθσ 
Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016. Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι 
αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ, από κάκε ζνα από τα ωσ άνω πρόςωπα. 

Κατά τθν υποβολι του Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79, είναι δυνατι, με 
μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι απόδειξθ 
των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 για το ςφνολο των φυςικϊν 
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν 
εφαρμογι τθσ παροφςασ παραγράφου, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το ΤΕΥΔ υποβάλλεται χωριςτά 
από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 
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2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 316 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςθσ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. διακζτει 
ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-
μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το 
οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω 
αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω 
οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ και υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά 
με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν 
εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ 
οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ.  

Επιςθμαίνεται ότι, επειδι τα πιςτοποιθτικά αςφαλιςτικισ και φορολογικισ ενθμερότθτασ  απαιτείται 
να  καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, , οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να μεριμνοφν 
να αποκτοφν εγκαίρωσ τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά με θμερομθνία ζκδοςθσ που να καλφπτει τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφοράσ. Σα πιςτοποιθτικά αυτά κα προςκομίηονται μόνο από 
τον προςωρινό  ανάδοχο  κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ, μαηί με τα αντίςτοιχα  που απαιτοφνται για 
τθν κάλυψθ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν και τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα 
με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
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βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν 
οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα 
δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.8 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό ι Επαγγελματικό Επιμελθτιριο.  

 
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ των τελευταίων πζντε (5) ετϊν μετά των 
προςαρτθμάτων τουσ, ςε περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ αυτϊν απαιτείται από τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα ι διλωςθ περί του ςυνολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν για τισ 
τελευταίεσ πζντε (5) διαχειριςτικζσ χριςεισ, ςε περίπτωςθ που δεν υποχρεοφνται ςε δθμοςίευςθ 
οικονομικϊν καταςτάςεων. 
 
Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 
 
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

α) κατάλογο με τισ κυριότερεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν του ςυγκεκριμζνου τφπου, φψουσ ίςθσ ι 
μεγαλφτερθσ με τθν εκτιμϊμενθ ετιςια αξία του ςυνολικοφ αντικειμζνου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, που 
ζχουν εκτελζςει, ςυνολικισ διάρκειασ τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν, κακϊσ και τισ αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ 
καλισ εκτζλεςθσ των εργοδοτϊν, ςτισ οποίεσ κα περιλαμβάνεται αναλυτικι περιγραφι του 
ςυντθροφμενου εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ, ςτον οποίο αναφζρεται, 
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β) ονοματεπϊνυμο διπλωματοφχου μθχανικοφ Ρολυτεχνείου που κα ζχει τθν ευκφνθ των εργαςιϊν με το 
αντίςτοιχο πτυχίο,  
 
γ) κατάςταςθ εξοπλιςμοφ, με κατ’ ελάχιςτο τον ακόλουκο εξοπλιςμό για άμεςθ εγκατάςταςθ, ωσ 
περιγράφεται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ: 

1 Alpha Server 200 4/166 με το τερματικό του 
1 DEC server 90TL 
1 Digi Portserver  

1 serial server 4 κυρϊν τφπου Vision Systems Netcom 413 

1 server για τθ βάςθ δεδομζνων. 

 
Β.5. Απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 δεν απαιτείται. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VIII του 
Ρροςαρτιματοσ Βϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 254 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Θ ωσ άνω 
δζςμευςθ δφναται να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ 
ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο. 

2.3 Κξηηήξην Αλάζεζεο   

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
μόνο τιμισ. 
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2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα Ραράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ, για 
όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο ν. 4412/2016, ιδίωσ άρκρα 258 και 259 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 
Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» και τθν με αρ. 56902/215 Υπουργικι 
Απόφαςθ (1924/Βϋ/02-06-2017) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».  

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι 
πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α. 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 259 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. κα 
ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 257 του ν. 
4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 
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Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον 
προςφζροντα.  Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του 
παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε 
αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου 
το θλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν 
αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, οι οικονομικοί φορείσ κα 
επιςυνάπτουν θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τεχνικι και οικονομικι 
προςφορά) παραπζμποντασ ςτο ςχετικό άρκρο τθσ διακιρυξθσ και τα τυχόν υποδείγματα τεχνικισ -
οικονομικισ προςφοράσ. 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ οποία αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., ςε ζντυπθ 
μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται να 
προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά 
είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από 
ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ 
Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα 
οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 
4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά 
τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα 
δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι 
διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου 
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙ). 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 302 του Ν. 4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
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Η εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι.  

γ) τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. με το κεφάλαιο “Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ 
Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ” του Ραραρτιματοσ Ι τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι 
ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με 
βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.  

Διευκρινίηεται ότι αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ τεχνικι 
προςφορά, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι 
Ρροςφορά” τθν θλεκτρονικι τεχνικι προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία ςε μορφι pdf. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, 
ςφμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ ςτο Ραράρτθμα IΙΙ τθσ διακιρυξθσ.  

Α. Σιμζσ 

Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ςε ευρϊ.  

Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf. 
 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
 
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  
 
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 310 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
(ςυνολικό ι/και ανά τμιμα) που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ςτθν παροφςα 
διακιρυξθ.  
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2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα 
(12) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., 
πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 302 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. κρίνει, κατά περίπτωςθ, 
αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί 
φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και 
τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου 
παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ 
παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει, 
ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ 
παροφςθσ και το άρκρο 310 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 
(Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν 
και ϊρα 12:00. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα ορίςει θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο 
ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν 
επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα 
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 310 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι 
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςθσ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
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προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», και ειςάγεται από αυτό ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο του   
ανακζτοντοσ φορζα  προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.   

τθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ», «Σεχνικι Προςφορά» και 
«Οικονομικι Προςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςθσ. 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ μζςω 
του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα 
που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι 
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον 
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. μπορεί 
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον 
θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  
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ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςθσ.  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ 
τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ 
οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθ διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ 
των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. 
Α.Ε. θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 
για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε 
για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του 
διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για 
ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:  Ροςοςτό 30% ςτθν 
περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για 
κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται 
προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με 
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι : 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 
αναςτολϊν επί αυτϊν, και 

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2., ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ. 

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ μετά του 
ςυνθμμζνου Ραραρτιματοσ Α περί Επεξεργαςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα και παροχισ 
εγγυιςεων κατά τθν Επεξεργαςία – Υποχρεϊςεισ Ραρζχοντοσ Υπθρεςίεσ ωσ εκτελοφντα τθν επεξεργαςία, 
το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτοφ, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ωσ άνω Ραράρτθμα Α ςυντάςςεται ςφμφωνα με τα δθλωκζντα ςε 
ςχετικό ερωτθματολόγιο από τον ανάδοχο. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  
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Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 
του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο – Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία   

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι (α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ 
πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι 
τθλεομοιοτυπία ι (β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν 
αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ  γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι 
τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. 
Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε 
περίπτωςθ που πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι 
ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν 
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. 
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Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ 
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 317 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 302 του ν. 
4412/2016 και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ και επί ποινι αποκλειςμοφ, να 
ςυνταχκεί ςφμφωνα με τα υποδείγματα ςτο Ραράρτθμα ΙV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ζναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω 
εγγυιςεωσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα ΧIV του Ρροςαρτιματοσ Β του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

Θ ςφμβαςθ κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τα άρκρα 4,5 και 6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, κακϊσ και τουσ 
ειδικότερουσ όρουσ που προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα Ι (Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και 
Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ) αυτισ. 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 253 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτον ανακζτοντα 
φορζα το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
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Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτον ανακζτοντα φορζα κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτον ανακζτοντα φορζα, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτον ανακζτοντα φορζα κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία, για τον οποίο κα 
απαιτείται ςχετικι ζγγραφθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 

4.4.3. Ο ανακζτων φορζασ επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 253 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 336 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 337 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 337 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι εκάςτου τμιματοσ των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν. 

Ειδικότερα θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται τμθματικά, ανά ζξι (6) μινεσ, ςε ιςόποςεσ 
δόςεισ, μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι εκάςτου τμιματοσ των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν, με τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ τθσ τιρθςθσ των όρων του παρόντοσ άρκρου και ςφμφωνα 
με το Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςθσ.  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει). 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, εφόςον προβλζπεται, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, 
εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε 
κάκε πλθρωμι από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων 
Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 12 του άρκρου 258 και τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του 
ν. 4412/2016. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) επιβάλλεται (παρ. 3, του άρκρο 350 Ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει). 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., που είναι 
ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) 
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  
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Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από τα άρκρα 74 και 306 του ν. 4412/2016 
αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του ανακζτοντοσ φορζα, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τον ανακζτοντα φορζα το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 
 
5.2.3. Λόγω τθσ κριςιμότθτασ του ςυςτιματοσ για τθν αςφάλεια των εγκαταςτάςεων του Εξωτερικοφ 
Τδροδοτικοφ υςτιματοσ και τθν αξιόπιςτθ υδροδότθςθ του λεκανοπεδίου τθσ Αττικισ, ςε περίπτωςθ 
αδυναμίασ του αναδόχου να αποκαταςτιςει βλάβθ του ςυςτιματοσ και πλιρθ επαναφορά του εντόσ 
πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν αναγγελία τθσ, ο ανάδοχοσ κα κθρφςςεται αυτομάτωσ 
ζκπτωτοσ. 

 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο  

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων  
των παραγράφων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ) και 6.4. (Απόρριψθ παραδοτζων 
– Αντικατάςταςθ), να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., 
μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του Ν. 
4412/2016 οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 

19PROC004321831 2019-01-11



 

Σελίδα 34 
 

6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν  
αρμόδια Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ που κα οριςκεί από το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. Θ Επιτροπι κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο  για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν 
ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του 
αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για 
ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό 
τουσ όρουσ του άρκρου 337 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και 
άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ 
οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν 
περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του 
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ 
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.1.3. Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο 
ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι 
απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που 
ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ 
ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και 
φυλάςςεται ςτο χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον 
ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

6.2  Γηάξθεηα ζύκβαζεο  

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ. 

6.2.2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
ανακζτοντοσ φορζα μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ 
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν 
Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ 
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςθσ. 

6.3 Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται τμθματικά, ανά ζξι (6) μινεσ, από 
επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 
4412/2016, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςθσ.  

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο ωσ άνω ζλεγχοσ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο 
ανάδοχοσ. 
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Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και 
ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ 
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ. 

Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του, 
θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 
θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν 
απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του 
άρκρου 219 του ν. 4412/2016. Θ εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.  

6.4  Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε  

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 
παραδοτζων, με απόφαςθ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. μπορεί να εγκρίνεται, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, 
αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ 
γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε 
ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 
5.2.2 τθσ παροφςθσ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5 ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ  

Ο Ανάδοχοσ με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, αναλαμβάνει να τθρεί απόλυτθ εχεμφκεια ςχετικά με όποια 
ςτοιχεία, δεδομζνα, διαδικαςίεσ ι υλικό και γενικά με όλεσ τισ πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ 
των τεχνικϊν του, ανεξαρτιτωσ του τρόπου (προφορικά, εγγράφωσ, θλεκτρονικά ι κάποιον άλλο τρόπο), 
ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.  
Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται να μθν δθμοςιοποιιςει ςε τρίτουσ τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, οφτε να τισ 
μεταβιβάςει ι να αποκαλφψει ι να διακζςει ι να εκμεταλλευτεί ι να χρθςιμοποιιςει ο ίδιοσ για 
οποιοδιποτε ςκοπό, οφτε να τισ αντιγράψει με οποιοδιποτε τρόπο ι μζςο αντιγραφισ. 
 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΕΝΙΗ 

19PROC004321831 2019-01-11



 

Σελίδα 36 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο  

 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

 

1. Σεχνικι περιγραφι  

Θ παροφςα αφορά ςε παροχι διάρκειασ τριϊν ετϊν υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ 
λειτουργίασ του κεντρικοφ ςυςτιματοσ Τθλελζγχου-Τθλεχειριςμϊν, μζςω του οποίου εφαρμόηεται θ 
δυναμικι ρφκμιςθ τθσ ροισ του νεροφ ςτο υδραγωγείο Μόρνου-Ευινου.  

Στο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  ςυμπεριλαμβάνεται το κόςτοσ όλων των εργαςιϊν και των πάςθσ φφςεωσ 
εξοπλιςμοφ και ανταλλακτικϊν που κα χρειαςτοφν για τθ ςυντιρθςθ και τθν αποκατάςταςθ λειτουργίασ 
ζναντι οποιαςδιποτε βλάβθσ του Κεντρικοφ Συςτιματοσ Τθλελζγχου-Τθλεχειριςμϊν.  

Εμπεριζχει: 

1. το ςφνολο του εξοπλιςμοφ, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτθν παρ. 2 του Ραραρτιματοσ Ι τθσ 
παροφςθσ και περιλαμβάνει  Θ/Υ, οκόνεσ, τερματικά, εξοπλιςμό δικτφωςθσ, καλωδιϊςεισ κλπ και 

2. το ςφνολο του λογιςμικοφ, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτθν παρ. 2 του Ραραρτιματοσ Ι τθσ 
παροφςθσ και περιλαμβάνει: 

 λειτουργικά ςυςτιματα 

 εργαλεία ανάπτυξθσ και προγραμματιςμοφ 

 προγράμματα εφαρμογϊν 

 λογιςμικό εξομοίωςθσ των μονάδων γραφικϊν απεικονίςεων και των πλθκτρολογίων 
προγραμματιηόμενων λειτουργιϊν 

 διαδικαςίεσ backup και κακαριςμοφ δίςκων 
ςυμπεριλαμβάνοντασ και το κόςτοσ όλων των απαραίτθτων επεμβάςεων και αναβακμίςεων ςτα 
προγράμματα εφαρμογισ, τα εργαλεία ανάπτυξθσ και τα λειτουργικά ςυςτιματα.   

 

2. Αναλυτικι περιγραφι εγκατάςταςθσ 

Το κεντρικό ςφςτθμα ςυνδζεται με το εξωτερικό δίκτυο των Τοπικϊν Στακμϊν (PLC)  οι οποίοι είναι 
κατανεμθμζνοι ςε όλο το μικοσ του  υδραγωγείου και προςφζρει τθν απαραίτθτθ εποπτεία τθσ ροισ του 
νεροφ από τθν υδρολθψία του ταμιευτιρα Μόρνου ζωσ τισ Μονάδεσ Επεξεργαςίασ Νεροφ (ΜΕΝ), 
επιτρζποντασ τισ απαραίτθτεσ επεμβάςεισ για τθ δυναμικι ρφκμιςι τθσ μζςω τθσ αποςτολισ των 
κατάλλθλων εντολϊν τθλεχειριςμοφ των ςχετικϊν ζργων τφπου Λ και ΕΚΕ. 

 

Σε επίπεδο λειτουργιϊν μπορεί να διαχωριςτεί ςτα παρακάτω υποςυςτιματα: 
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Yποζύζηημα 

κενηπος 

Τηλεποπηείαρ

(Αlpha - Οpen VMS)

Yποζύζηημα 

Επικοινωνιών

(PC - Ms Win 

NT)

Yποζύζηημα διεπαθήρ σπηζηών

(Ειδικόρ εξοπλιζμόρ)

Yποζύζηημα 

Ιζηοπικών

(PC - Linux)

Υδραγωγείο  Μόρνοσ -

Μενιδίοσ

Ελεγκηήρ 

Ππογπαμμαηιζόμενηρ 

Λογικήρ (PLC)

Ελεγκηήρ 

Ππογπαμμαηιζόμενηρ 

Λογικήρ (PLC)

Εργα Ρύθμιζης Ροής

 
 

Αναλυτικότερα: 

 

1. Το υποςφςτθμα κζντρου Τθλεποπτείασ αποτελείται από δίδυμουσ Alpha servers με λειτουργικό 
OpenVMS, ςε αυτόματθ fault tolerant διάταξθ Ενεργοφ-Εφεδρικοφ. Τα προγράμματα τθσ εφαρμογισ είναι 
γραμμζνα ςε γλϊςςεσ Fortran και C και οι ςυνικεισ επεμβάςεισ αφοροφν είτε ςε προςκικεσ 
εποπτευόμενων ςθμάτων και μετριςεων είτε ςε αποκατάςταςθ δυςλειτουργιϊν. 

 

2. Το υποςφςτθμα επικοινωνιϊν αποτελείται από δίδυμουσ Θ/Υ με λειτουργικό Windows ΝΤ ςε 
αυτόματθ fault tolerant διάταξθ Ενεργοφ-Εφεδρικοφ, με το εγκατεςτθμζνο πρόγραμμα εφαρμογισ να 
διαχειρίηεται τθν ανταλλαγι πακζτων δεδομζνων με το δίκτυο των απομακρυςμζνων τοπικϊν ςτακμϊν 
(PLC -ABB) διάταξθσ multi drop, μζςω ενόσ ειδικοφ (customized) πρωτοκόλλου επικοινωνίασ. 

 

3. Το υποςφςτθμα διεπαφισ των χρθςτϊν με το ςφςτθμα αποτελείται από δφο κζςεισ εργαςίασ. Σε κάκε 
κζςθ, λόγω παλαιότθτασ, ζχει αντικαταςτακεί το αρχικά εγκατεςτθμζνο υλιςμικό και λογιςμικό των 
γραφικϊν απεικονίςεων, τα βιομθχανικά πλθκτρολόγια προγραμματιηόμενων λειτουργιϊν και τα 
αλφαρικμθτικά τερματικά τφπου VT420, με προςωπικοφσ υπολογιςτζσ, ςτουσ οποίουσ εφαρμόηεται 
λογιςμικό εξομοίωςθσ του παραπάνω εξοπλιςμοφ. 

 

4. To υποςφςτθμα ιςτορικϊν δεδομζνων αποτελείται από βάςθ δεδομζνων εγκατεςτθμζνθ ςε 
ανεξάρτθτο Θ/Υ με λειτουργικό Linux, ςτθν οποία μεταφζρονται και καταγράφονται τα δεδομζνα από το 
υποςφςτθμα κζντρου Τθλεποπτείασ. 
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Συγκεντρωτικά, το αντικείμενο τθσ ςυντιρθςθσ περιλαμβάνει: 

 

Α. Υλιςμικό (Hardware)  

 

α. 2 προςωπικοφσ υπολογιςτζσ – κζςεισ εργαςίασ, οι οποίοι τοποκετικθκαν ςε αντικατάςταςθ των 
παλαιϊν κζςεων εργαςίασ καταςκευισ ΑΜΡΕ ΑΕ. Απαρτίηονται από 2 Workstation DELL Precision 3620 
και 4 οκόνεσ τφπου DELL U2713H 27’’. 

β. Ζνασ προςωπικόσ υπολογιςτισ που λειτουργεί ωσ εξυπθρετθτισ (server) (Linux) τφπου DELL Edge 
T320 με τθν οκόνθ του. 

γ. 2 H/Y τφπου Alpha Station 200 4/166 (Οpen VMS). 

δ. 1 Tερματικό τφπου VT420. 

ε. 2 Terminal servers καταςκευισ DEC. 

ςτ. Λοιπόσ δικτυακόσ εξοπλιςμόσ (hubs, portserver, καλωδιϊςεισ). 

η. 3 προςωπικοί υπολογιςτζσ με τισ οκόνεσ τουσ *δφο υποςτθρικτζσ επικοινωνίασ FEP (MS Windows) 
και ζνασ ςυντάκτθσ βάςθσ δεδομζνων - DB Edit (MS Windows)]. 

θ. Εκτυπωτισ EPSON LQ-300+II. 

 

Β. Λογιςμικό – Software 

 

α. Λειτουργικά ςυςτιματα - ΟpenVMS, Linux, MS Windows  

β. Γλϊςςεσ και εργαλεία προγραμματιςμοφ - DEC Fortran, DEC C, DEC FORMS. 

γ. Ειδικό λογιςμικό τθσ καταςκευάςτριασ εταιρίασ - προγράμματα εφαρμογϊν SCADA, FEP, 
Διαχείριςθσ Ιςτορικϊν, κ.α. 

δ. Λογιςμικό εξομοίωςθσ των παλαιϊν κζςεων εργαςίασ. 

 

Στισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ςυμπεριλαμβάνεται επίςθσ θ δθμιουργία νζων εικόνων γραφικισ 
απεικόνιςθσ, θ τροποποίθςθ των υφιςτάμενων κακϊσ και θ πλιρθσ προςκικθ νζων ςθμάτων ςτο κεντρικό 
ςφςτθμα SCADA (εικόνεσ γραφικισ απεικόνιςθσ, βάςθ πραγματικοφ χρόνου, βάςθ ιςτορικϊν, DBEdit), 
ςφμφωνα με τισ αναγκαιότθτεσ τθσ ΕΥΔΑΡ ΑΕ. 

 

5. Ο πάροχοσ υποχρεοφται ςε μθνιαία προλθπτικι επικεϊρθςθ του ςυςτιματοσ. Οι επικεωριςεισ αυτζσ 
είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιςκζψεισ λόγω αναγγελίασ βλάβθσ. 

Τυχόν παρατθριςεισ που κα προκφπτουν από τισ μθνιαίεσ του επικεωριςεισ και κα χριηουν άμεςθσ 
επζμβαςθσ, κα αναφζρονται γραπτά προσ τθν Υπθρεςία ςε ςχετικι ζκκεςθ. Ανά εξάμθνο κα ςυντάςςει 
αναφορά ςχετικά με τθν κατάςταςθ του ςυςτιματοσ και ενδεχόμενεσ προτάςεισ βελτίωςισ του, οι οποίεσ 
εν ςυνεχεία κα αξιολογοφνται από τθν ΕΥΔΑΡ ΑΕ.  

Στο τζλοσ τθσ ςφμβαςθσ, ο πάροχοσ κα κατακζςει απολογιςτικό υπόμνθμα των παρεμβάςεων που 
πραγματοποιικθκαν κακϊσ και ενδεχόμενεσ επιπλζον προτάςεισ για τθν περαιτζρω βελτίωςθ τθσ 
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. 

 

3. Χρόνοσ προςζλευςθσ - αποκατάςταςθσ βλάβθσ και υλοποίθςθσ πρόςκετων εργαςιϊν 

1. Σε περίπτωςθ βλάβθσ, ο χρόνοσ προςζλευςθσ Τεχνικοφ κα είναι εντόσ 12 ωρϊν για τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 
και εντόσ  24 ωρϊν για τισ αργίεσ, από τθν ϊρα τθσ λιψθσ αναφοράσ τθσ βλάβθσ μζςω FAX, θλεκτρονικοφ 
μθνφματοσ κ.λ.π.   
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2. Ο πάροχοσ οφείλει να διακζτει προσ άμεςθ χριςθ όλα τα απαραίτθτα ανταλλακτικά και ανκρϊπινο 
δυναμικό ϊςτε ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ οποιαςδιποτε βλάβθσ να μθν υπερβαίνει τισ δφο (2) εργάςιμεσ 
θμζρεσ, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ. 

 

4. Διάρκεια – Διακοπι φμβαςθσ 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςτα τρία (3) ζτθ παροχισ υπθρεςιϊν του παρόχου.  

 

 

5. Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ. 

Λόγω τθσ τεχνολογικισ παλαιότθτασ του ςυςτιματοσ, οι υποψιφιοι πάροχοι είναι υποχρεωμζνοι να 
επιςκεφκοφν το Γενικό Κζντρο Τθλεχειριςμοφ Μενιδίου και να καταγράψουν το ςφςτθμα, προκειμζνου να 
κατανοιςουν πλιρωσ τισ απαιτιςεισ που απορρζουν από τθν τρζχουςα αναγκαιότθτα.  

Για τον προγραμματιςμό τθσ επίςκεψθσ κα προθγθκεί ςυνεννόθςθ με τον αρμόδιο υπάλλθλο ςτο 
τθλζφωνο 2102144540.  

Οι υποψιφιοι πάροχοι υποχρεωτικά κα επιςυνάψουν ςτθν προςφορά τουσ πιςτοποίθςθ τθσ επίςκεψθσ 
και κατανόθςθσ του ςυςτιματοσ, προςκομίηοντασ ςχετικό υπογεγραμμζνo ζντυπο από τον αρμόδιο 
υπάλλθλο.  

 

6. Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι υποψιφιοι πάροχοι απαιτείται να αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο 
των προσ παροχι υπθρεςιϊν, ιτοι παροχι υπθρεςιϊν μθχανικϊν για υποςτιριξθ πλθροφορικϊν 
ςυςτθμάτων εποπτείασ και επεξεργαςίασ δεδομζνων ςε βιομθχανικά ζργα.  

Για το ςκοπό αυτό θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. κζτει ωσ απαίτθςθ παραδεκτοφ ςυμμετοχισ οι υποψιφιοι πάροχοι να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα βιομθχανικά, επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο 
κράτοσ-μζλοσ εγκατάςταςισ τουσ, όπωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα ΧΙ του Ρροςαρτιματοσ Α’ του Ν. 
4412/2016 ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα αυτό και, εφόςον οι 
υποψιφιοι πρζπει να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν 
ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ.   

 

7. Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

Οι υποψιφιοι πάροχοι απαιτείται να διακζτουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν των τελευταίων πζντε 
ετϊν τουλάχιςτον τθσ τάξεωσ των 30.000€. 

 

8. Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι υποψιφιοι πάροχοι απαιτείται: 

α) λόγω τεχνολογικισ παλαιότθτασ του ςυςτιματοσ (δεκαετία 1990), να διακζτουν αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν ςε εφαρμογζσ SCADA ςε λειτουργικό ςφςτθμα OpenVMS, με 
ςυμβάςεισ ίςθσ ι μεγαλφτερθσ ετιςιασ αξίασ. Για τθν πιςτοποίθςθ αυτοφ κα πρζπει να προςκομίςουν 
αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ του κυρίου του ζργου ςτισ οποίεσ κα περιλαμβάνεται αναλυτικι περιγραφι του 
ςυντθροφμενου εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ ςτον οποίο αναφζρεται.  

β) να δθλϊνουν το ονοματεπϊνυμο διπλωματοφχου μθχανικοφ Ρολυτεχνείου που κα ζχει τθν ευκφνθ των 
εργαςιϊν, 

γ) να δθλϊνουν υπεφκυνα τθ δυνατότθτα πλιρουσ τεχνικισ υποςτιριξθσ του ςυςτιματοσ,  

δ) να διακζτουν κατ’ ελάχιςτο τον ακόλουκο εξοπλιςμό για άμεςθ εγκατάςταςθ: 

1 Alpha Server 200 4/166 με το τερματικό του 

1 DEC server 90TL 
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1 Digi Portserver  

1 serial server 4 κυρϊν τφπου Vision Systems Netcom 413 

1 server για τθ βάςθ δεδομζνων. 

Ειδικά ςε ό,τι αφορά τον server τθσ βάςθσ δεδομζνων, αυτόσ οφείλει να παραδοκεί εντόσ είκοςι 
εργάςιμων θμερϊν από τθν υπόγραφι τθσ Σφμβαςθσ ςτθν Υπθρεςία, ζχοντασ τισ απαραίτθτεσ ρυκμίςεισ, 
ζτςι ϊςτε να είναι ζτοιμοσ για άμεςθ αντικατάςταςθ. Μετά το πζρασ τθσ ςφμβαςθσ και εφόςον δεν ζχει 
τεκεί ςε χριςθ προσ αντικατάςταςθ του υπάρχοντοσ server, κα επιςτραφεί ςτον ανάδοχο.    

 

9. Λοιπζσ υποχρεϊςεισ του παρόχου 

1. Ο πάροχοσ πρζπει να μεριμνιςει για τθν τιρθςθ ςτον χϊρο των εργαςιϊν όλων των κατά Νόμο 
απαιτοφμενων ςτοιχείων για τθν απρόςκοπτθ και ομαλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν Ελζγχου και Συντιρθςθσ, 
κακϊσ και για τθν εφαρμογι των επιβαλλόμενων μζτρων αςφαλείασ και υγιεινισ για όλθ τθ διάρκεια των 
εργαςιϊν, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ. 

2. Ο πάροχοσ οφείλει να λαμβάνει, κάκε φορά τα ανάλογα, για κάκε περίπτωςθ, μζτρα αςφάλειασ κατά το 
ςτάδιο τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν Ελζγχου και Συντιρθςθσ, για τθν πρόλθψθ οιουδιποτε ατυχιματοσ ι 
ηθμιάσ, ζχοντασ αυτόσ αποκλειςτικά όλεσ τισ αςτικζσ και ποινικζσ ευκφνεσ για κάκε ατφχθμα που κα 
ςυμβεί από υπαιτιότθτα αυτοφ ι του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ του. Επίςθσ φζρει τθν αποκλειςτικι 
ευκφνθ για οποιαδιποτε ηθμιά που προκλθκεί ςτθν ΕΥΔΑΡ ωσ αποτζλεςμα των δραςτθριοτιτων του. 

3. Ο πάροχοσ πρζπει να χορθγεί ςτο εργατικό προςωπικό του, τα απαιτοφμενα κατά περίπτωςθ, ατομικά 
και ομαδικά μζςα προςταςίασ και εργαλεία για αςφαλι εργαςία. Επίςθσ κα πρζπει να ορίςει από το 
προςωπικό του υπεφκυνο αςφαλείασ, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ, ο οποίοσ κα επιβλζπει 
ςυνεχϊσ τθ ςωςτι τιρθςθ των απαιτοφμενων μζτρων αςφαλείασ. 

 

10. Αξιολόγθςθ Προςφορϊν 

1. Πλα τα παραπάνω είναι υποχρεωτικά και θ τυχόν παράλειψθ υποβολισ ι αποδοχισ τουσ ι αςάφεια 
παρουςίαςθσ κα ςυνεπάγεται ΑΥΤΟΜΑΤΘ ΑΡΟΙΨΘ τθσ προςφοράσ. 

2. Αποκλίςεισ των προςφερόμενων χαρακτθριςτικϊν τθσ τεχνικισ περιγραφισ από αυτά που 
αναφζρονται ςτθν προδιαγραφι οδθγοφν ςε ΑΥΤΟΜΑΤΘ ΑΡΟΙΨΘ τθσ προςφοράσ.  

3. Οι προςφορζσ απορρίπτονται εξ’ αρχισ και δεν αξιολογοφνται περαιτζρω εάν δεν περιζχουν όλα τα 
απαιτοφμενα από τθ Διακιρυξθ και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ςτοιχεία. 

 

11. Κριτιριο ανάκεςθσ  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
μόνο τιμισ. 

 

12. Σρόποσ πλθρωμισ 

Θ πλθρωμι του τιμιματοσ κα γίνει ςε ζξι (6) ιςόποςεσ εξαμθνιαίεσ δόςεισ, κάκε φορά μετά από ςχετικι 
αίτθςθ του αναδόχου.  

 

13. Ριτρεσ  

Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ 
από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ 
του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. που είναι ςφμφωνεσ με τθ 
ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τισ προκεςμίεσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Αν από υπαιτιότθτα του αναδόχου οι υπθρεςίεσ δεν παραςχεκοφν εντόσ των προκεςμιϊν που 
προβλζπονται από τθ ςφμβαςθ, τότε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.. 
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Λόγω τθσ κριςιμότθτασ του ςυςτιματοσ για τθν αςφάλεια των εγκαταςτάςεων του Εξωτερικοφ 
Υδροδοτικοφ Συςτιματοσ και τθν αξιόπιςτθ υδροδότθςθ του λεκανοπεδίου τθσ Αττικισ, ςε περίπτωςθ 
αδυναμίασ του αναδόχου να αποκαταςτιςει βλάβθ του ςυςτιματοσ και πλιρθ επαναφορά του εντόσ 
πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν αναγγελία τθσ, ο ανάδοχοσ κα κθρφςςεται αυτομάτωσ 
ζκπτωτοσ. 

 

14. Οικονομικι Προςφορά 

1. Οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να ςυμπλθρϊςουν και να υπογράψουν τον Ρίνακα Οικονομικισ 
Ρροςφοράσ (Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ διακιρυξθσ). 

2. Αρνθτικζσ εκπτϊςεισ επί των τιμϊν που αναφζρονται ςτον πίνακα, δεν γίνονται δεκτζσ. 
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 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: Ευκφνθ Παρζχοντοσ Τπθρεςίεσ 

 

Ο πάροχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια των χρθςιμοποιοφμενων μζςων και των 
παρεχόμενων υλικϊν και υπθρεςιϊν και είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για οποιοδιποτε εργατικό ι άλλο 
ατφχθμα, κανατθφόρο ι όχι, και οποιαδιποτε φκορά, βλάβθ ι ηθμιά ικελε προκλθκεί από το προςωπικό 
τουσ ςε εγκαταςτάςεισ, εργαηόμενουσ ι τρίτουσ χωρίσ κανζνα περιοριςμό από οποιαδιποτε πράξθ ι 
παράλειψθ προκλθκεί από υπαιτιότθτά τουσ ι αμζλεια ι απειρία των ίδιων ι του προςωπικοφ τουσ ι εν 
γζνει προςτεκζντων ςε αυτοφσ προςϊπων, κατά τθν παροχι των υπθρεςιϊν ι ςυνεπεία ελαττωμάτων των 
προσ προμικεια υλικϊν.  

Ο πάροχοσ κατά τθν παροχι τθσ αναλθφκείςασ υπθρεςίασ ι προμικειασ, ζχει αποκλειςτικά τθν ευκφνθ 
παροχισ οδθγιϊν και ελζγχου τθσ τιρθςισ τουσ, του ςυντονιςμοφ, παρακολοφκθςθσ και επίβλεψθσ του 
προςωπικοφ τουσ κακϊσ και τθν ευκφνθ λιψθσ και τιρθςθσ όλων των ενδεδειγμζνων μζτρων αςφαλείασ 
του προςωπικοφ και τρίτων. Θ ΕΥΔΑΡ κεωρείται ωσ τρίτθ κατά τθν παροχι των υπθρεςιϊν και δεν φζρει 
καμία ευκφνθ αναφορικά με τθν διαδικαςία και τον τρόπο παροχισ των υπθρεςιϊν. 

Ο πάροχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για κάκε κζμα ςχετικό με τθν αςφάλεια υγεία και προςταςία 
του προςωπικοφ του και είναι αποκλειςτικά υπόχρεοσ ςτθν τιρθςθ των νομίμων διατάξεων (ενδεικτικά 
και όχι περιοριςτικά αναφορικά με τισ διατάξεισ περί ακεμίτου ανταγωνιςμοφ, εργατικισ – αςφαλιςτικισ 
νομοκεςίασ, αςτυνομικζσ πολεοδομικζσ ι υγειονομικζσ διατάξεισ, νόμουσ περί ςθμάτων, διατάξεισ 
βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ, διατάξεισ του Κϊδικα Βιβλίων και Στοιχείων, εν γζνει φορολογικζσ διατάξεισ) 
ζναντι κάκε νομικοφ και φυςικοφ προςϊπου ι ζναντι κάκε αρμόδιασ αρχισ, απαλλαςςόμενθσ ςε κάκε 
περίπτωςθ τθσ ΕΥΔΑΡ.  Σε περίπτωςθ που θ ΕΥΔΑΡ υποχρεωκεί για οποιοδιποτε λόγο ςτθν καταβολι 
αποηθμίωςθσ εξαιτίασ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων του παρόχου από το παρόν άρκρο, τθν ςχετικι 
δαπάνθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δικαςτικισ, κα υποχρεϊνεται να καταβάλει ο πάροχοσ.  

Ο πάροχοσ υποχρεοφται ςτθν προμικεια, εγκατάςταςθ, λειτουργία και ςυντιρθςθ όλων των ςτοιχείων 
εξοπλιςμοφ, απαιτοφμενεσ μελζτεσ / αδειοδοτιςεισ, κακϊσ και των μζςων που απαιτοφνται, για τθν 
πλιρθ και ζντεχνθ υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και κάκε άλλθ υπθρεςία ι λειτουργία ζςτω και αν δεν 
κατονομάηεται ρθτά, που όμωσ κρίνεται απαραίτθτθ να εκτελεςτεί ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ Τζχνθσ 
και τθσ Επιςτιμθσ, προκειμζνου να είναι άρτια, αςφαλισ και επιτυχισ θ υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Ο πάροχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει το προςωπικό και το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ για ηθμιζσ και 
ατυχιματα που ενδεχομζνωσ κα προκλθκοφν ςτο προςωπικό τουσ, ςτο προςωπικό τθσ ΕΥΔΑΡ Α.Ε. ι ςε 
τρίτουσ που εμπλζκονται ι όχι με τθν υλοποίθςθ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ ι προμικειασ.   

Ο πάροχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει το προςωπικό του ςτουσ αρμόδιουσ κατά περίπτωςθ 
αςφαλιςτικοφσ φορείσ κφριασ ι επικουρικισ αςφάλιςθσ. Θ ΕΥΔΑΡ δικαιοφται να ελζγχει οποτεδιποτε τθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του παρόχου προσ τα αςφαλιςτικά ταμεία, ο δε πάροχοσ υποχρεοφται να 
παρζχει όταν του ηθτθκεί βεβαίωςθ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων του προσ τουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ.  

Το προςωπικό του παρόχου ςε όλεσ τισ βακμίδεσ κα πρζπει να είναι ειδικευμζνο για τθν υπθρεςία που 
παρζχει. Θ ΕΥΔΑΡ δικαιοφται να ηθτεί αποδεικτικά καταλλθλότθτασ του προςωπικοφ (πτυχία, εμπειρία 
κλπ), και επίςθσ δικαιοφται να ηθτιςει τθν απομάκρυνςθ από τισ εγκαταςτάςεισ οποιουδιποτε 
ακαταλλιλου ι μθ ςυνεργάςιμου εργαηομζνου. 

Ο πάροχοσ οφείλει να διακζτει εξοπλιςμό και μθχανικά μζςα κατάλλθλα για τθν εκάςτοτε παρεχόμενθ 
υπθρεςία, τα οποία κα πρζπει να είναι ςε πολφ καλι κατάςταςθ, ςυντθρθμζνα και να μποροφν να 
αντικαταςτακοφν από εφεδρικά ςε περίπτωςθ βλάβθσ. Τα μθχανιματα εφόςον λειτουργοφν με θλεκτρικό 
ρεφμα κα πρζπει να ζχουν τθν κατάλλθλθ προςταςία για τθν αποφυγι τθσ περίπτωςθσ θλεκτροπλθξίασ ι 
κατά προτίμθςθ να λειτουργοφν με ρεφμα μθ κανατθφόρο. Θ ΕΥΔΑΡ ζχει το δικαίωμα να απαιτιςει τθν 
αντικατάςταςθ των μθ κατάλλθλων μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ με άλλα κατάλλθλα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΣΔΤΓ  

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 

ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: ΕΤΑΙΕΙΑ ΥΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΡΩΤΕΥΟΥΣΘΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.) 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 99201059 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΩΩΡΟΥ 156, ΓΑΛΑΤΣΙ, 11146 

- Αρμόδια για πλθροφορίεσ: ΑΓΓΕΛΙΚΘ ΣΚΟΥΜΡΑΦΘ 

- Τθλζφωνο: 210 2144034 

- Θλ. ταχυδρομείο: diagonismoi@eydap.gr  

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.eydap.gr  

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΤΘΛΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΘΛΕΧΕΙΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΟΡΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΘ ΥΘΜΙΣΘ ΤΘΣ 

ΟΘΣ ΤΟΥ ΥΔΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΝΟΥ (CPV: 72267000-4) 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΥΡΘΕΣΙΑ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : - 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 

Δ6009 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 
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του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοv: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 
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Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……] 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 

Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 

δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 

είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 

παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 

ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 

τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
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*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
xx

; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxiv 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxvi : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
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μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω 

τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxx; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 
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*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

[] Ναι *+ Πχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 

φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 

ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του 

Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισxxxiii
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Πχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……] 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ xxxiv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 

τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 

τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 

είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 

αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 

αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-

αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 
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διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 

αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 

ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

 

19PROC004321831 2019-01-11



 

Σελίδα 61 

Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 

ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 

ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 

του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 

παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ 

για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

[……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

*....……+ 
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ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 

ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 

ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

 

*+ Ναι *+ Πχι 
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προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 

τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 

φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 

προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να 

ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 

αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 

διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 

των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 

οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 

ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 

κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 

 

19PROC004321831 2019-01-11



 

Σελίδα 66 

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 

IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 

ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 

αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάνxlviii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 

πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 

αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ 

ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 

δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19PROC004321831 2019-01-11



 

Σελίδα 67 

                                                           
i
 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 
ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 

19PROC004321831 2019-01-11



 

Σελίδα 68 

                                                                                                                                                                                                 
15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx
 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  
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xxxvii

 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl
 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli
 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ 
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από 

αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xliii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε 
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙΙ – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

 

«Στοιχεία Οικονομικοφ Φορζα»    Ρροσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 

Επωνυμία:      Θμερομθνία: ….. / ….. / ………….. 

Εκπρόςωποσ: 

Διεφκυνςθ: 

Τθλ. Επικοιν.: 

Φαξ:  

E-mail: 

 

«ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΣΗΛΕΛΕΓΧΟΤ – ΣΗΛΕΧΕΙΡΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΡΟΗ ΣΟΤ 

ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΜΟΡΝΟΤ»  

(CPV: 72267000-4) 

(Δ6009) 

 

Θ προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τθν εταιρεία «ΕΡΩΝΥΜΙΑ» μζχρι τθν ….. / ….. / .………… 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά εμφανίηεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΡΧΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

(οι τιμζσ δεν ςυμπεριλαμβάνουν ΦΡΑ) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΝΟΛΟ 

 

1 

Ραροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ λειτουργίασ του 
κεντρικοφ ςυςτιματοσ Τθλελζγχου-Τθλεχειριςμϊν του Γενικοφ Κζντρου 
Τθλεχειριςμϊν Μενιδίου διάρκειασ τριϊν (3) ετϊν, ςφμφωνα με τθν 
επιςυναπτόμενθ τεχνικι προδιαγραφι του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. 

56.000 € 

 

 

 

ΠINAKA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(οι τιμζσ δεν ςυμπεριλαμβάνουν ΦΡΑ) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΝΟΛΟ 

 

1 

Ραροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ λειτουργίασ του 
κεντρικοφ ςυςτιματοσ Τθλελζγχου-Τθλεχειριςμϊν του Γενικοφ Κζντρου 
Τθλεχειριςμϊν Μενιδίου διάρκειασ τριϊν (3) ετϊν, ςφμφωνα με τθν 
επιςυναπτόμενθ τεχνικι προδιαγραφι του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. 

................... € 
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ΤΝΟΛΟ: «ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ» 

«ΟΛΟΓΡΑΦΩ» 

Φ.Π.Α. (24%) «ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ» 

«ΟΛΟΓΡΑΦΩ» 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: «ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ» 

«ΟΛΟΓΡΑΦΩ» 

 

Για τον «Οικονομικό Φορζα» 

Με εκτίμθςθ, 

«Ονοματεπϊνυμο, Ιδιότθτα, Σφραγίδα, Υπογραφι» 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ  

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 

ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Θμερομθνία ζκδοςθσ: …………………………….. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1)............................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα2) ......................................... 

 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3. 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ  

μζχρι του ποςοφ των ευρϊ  …………………………4 υπζρ του  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................………………………………….. 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................………………………………….. 

___________________________ 

1  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
2  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
3  Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνο 
χρθματικό ποςό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Αναγράφεται 
ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ (άρκρο 157 ν. 4281/2014). 
4   ο.π. υπος. 3. 
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γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................…………………………………..5 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,  

για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... 

Διακιρυξθ/Ρρόςκλθςθ/ Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ .....................................................6 

 τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντοσ φορζα), για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α τμιμα/τα ...............7, με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

προςφορϊν τθν…………………………. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 

του/τθσ (υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 

μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 

ςε ....................θμζρεσ 8 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………………..9.  

ι 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 

μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ 

μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 
επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο ... τθσ 
Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό 
_________________________________________ 
5  Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 
6  Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν /  υπθρεςιϊν, κλπ ςφμφωνα με το άρκρο 25 του πδ 
118/2007.  
7 Εφόςον θ εγγυθτικι επιςτολι αφορά ςε προςφορά τμιματοσ/τμθμάτων τθσ 
Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του/ων τμιματοσ/τμθμάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προςφορά.  
8  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
9  ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ: Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) θμζρεσ 
του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. 
β' του ν. 4281/2014). 
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αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ10.  

 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και 

το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

 
10     

Άρκρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
11  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν 
Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ 
Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 
εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 

ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1)................................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)2................................ 

 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3. 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

ευρϊ………………………………………………………………………..4 

υπζρ του:  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα 

τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 

 

___________________________________ 

1
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

2
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

3
  Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ. 

4
            Ππωσ υποςθμείωςθ 3. 
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για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ..5/ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, 

ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ 

Ενδιαφζροντοσ 6 ........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα), με καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν…………………………. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 

μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 

ςε ....….    θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ8) 

ι  

μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 

κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και 

το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

5  Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία 

υπογράφεται θ ςχετικι ςφμβαςθ. 

6
  Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 25 του πδ 

118/2007. 
7
  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

8
  Σφμφωνα με το άρκρο 25 πδ 118/2007 και του άρκρου 26 του ΕΚΡΟΤΑ, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι 

μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, κατά τον χρόνο που με βάςθ τθ ςφμβαςθ ο αγοραςτισ 
υποχρεοφται να παραλάβει τα υλικά πλζον δφο (2) μινεσ ι μεγαλφτεροσ εφόςον αυτό ορίηεται από τθ διακιρυξθ.  
9
  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν 

Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ 
Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 
εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 

ΣΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ                             ΔΕΛΣΙΟ ΤΣΑΗ ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΗ 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 06                                                     ΚΔΙΚΟΣ: 1 

                                                                                                      EΥ (ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ): …………………………………………………. 

EΥΩ (ολογράφωσ) : …………………………………………………………………………………………………………………........................... 

                                       ……………………………………………………………………………………………. ……………………........................ 

ΚΑΤΑΘΕΤΘΣ 

ΑΤΟΜ. ΛΟΓ.: ………………. 

                    ΕΡΝΥΜΟ                                          ΟΝΟΜΑ                                               ΟΝΟΜΑ ΡΑΤΟΣ 

                ……………….………………......………………………......……………………………..…………….............................................. 

Α.Φ.Μ. …………………………………......………………………......…………………………......……………............................................ 

Α. Δ. Τ. …………………………………......………………………......…………………………......……………............................................ 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Δ/ΝΣΘ …………………………………......………………………......…………………………......……………............................................ 

                                                                        ΤΘΛΕΦΩΝΟ : ………………………………………………….................................... 

ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ 

ΑΤΟΜ. ΛΟΓ. 23                                              ΕΓΓΥΘΣΘ 

KΩΔ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ: 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΡΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΡΟ……………………………………...……………………………. 

…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΣΤΙΣ ………………………………………………………………………………… ME ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ  

ΡΟΣΦΟΩΝ ΤΘΝ………………………………………..  

ΓΙΑ ΤΘΝ……………………………………………………………………………………………………………….…………………...................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Θ ΕΓΓΥΘΣΘ ΔΙΕΡΕΤΑΙ ΑΡΟ ΟΤΙ ΟΙΗΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ N.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016) 

ΚΑΙ ΣΤΘ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΜΕ Α. …………………………………………. (Α. ΡΩΤ. …………………………………………. ) 

ΑΡΟΦΑΣΘ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΚΑΤΑΘΕΤΘ : ………………………………………………………………………………………………………………. 

ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΡΑΝΑΛΘΨΕΙΣ 

                                            Ακινα……………………………………….20…. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                    Ο ΚΑΣΑΘΕΣΗ 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

 

ΣΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ                            ΔΕΛΣΙΟ ΤΣΑΗ ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΗ 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 06                                                     ΚΩΔΙΚΟΣ: 1 

                                                                                                     EΥΩ (ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ): …………………………………………………. 

EΥΩ (ολογράφωσ) : …………………………………………………………………………………………………………………... 

                                   ……………………………………………………………………………………………. ……………………... 

ΚΑΤΑΘΕΤΘΣ 

ΑΤΟΜ. ΛΟΓ.: ………………. 

                               ΕΡΩΝΥΜΟ                                       ΟΝΟΜΑ                                                ΟΝΟΜΑ ΡΑΤΟΣ 

               …………………………………......………………………......……………………………..……………................................ 

Α.Φ.Μ. …………………………………......………………………......…………………………......……………............................... 

Α. Δ. Τ. …………………………………......………………………......…………………………......……………............................... 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Δ/ΝΣΘ …………………………………......………………………......…………………………......……………............................... 

                                                                               ΤΘΛΕΦΩΝΟ : …………………………………………………................. 

ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ 

ΑΤΟΜ. ΛΟΓ. 23                                                    ΕΓΓΥΘΣΘ 

KΩΔ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ: 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΑΛΘ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΩΝ ΟΩΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΟΥ ΘΑ ΥΡΟΓΑΦΕΙ 

ΜΕ ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΓΙΑ ΤΘΝ ……………………………………………………………………………………..……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………ME ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΤΘΝ…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………................................................... 

Θ ΕΓΓΥΘΣΘ ΔΙΕΡΕΤΑΙ ΑΡΟ ΟΤΙ ΟΙΗΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ N.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016) 

ΚΑΙ ΣΤΘ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΜΕ Α. ……………………………………… (Α. ΡΩΤ. ……………………………………………….) 

ΑΡΟΦΑΣΘ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΚΑΤΑΘΕΤΘ : …………………………………………………………………………………………....................... 

                                                          ΑΘΘΝΑ …………………………………..20….. 

                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                         Ο ΚΑΣΑΘΕΣΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΑΝΑΘΔΗ ΚΑΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ   

 
 

Ειςαγωγι 
 
Θ «ΕΤΑΙΕΙΑ ΥΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΡΩΤΕΥΟΥΣΘΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο 
«Ε.ΥΔ.Α.Ρ. A.Ε.», εδρεφουςα ςτον Διμο Γαλατςίου, οδόσ Ωρωποφ αρ. 156, με ΑΦΜ 094079101, ΔΟΥ ΦΑΕ 
Ακθνϊν, όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα, (ςτο εξισ θ «Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε.») ενεργϊντασ ωσ «υπεφκυνοσ 
επεξεργαςίασ», δεςμεφεται βάςει των οριηόμενων από τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 *«Για τθν προςταςία 
των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν 
ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ Οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ 
Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία Δεδομζνων)»+ απζναντι ςτουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, ςτουσ 
αναδόχουσ των δθμοςίων ςυμβάςεων που προκθρφςςει ι/και ανακζτει ι/και επιβλζπει, κακϊσ και ςτουσ 
τυχόν τρίτουσ εμπλεκόμενουσ ςτθν ςφμβαςθ, ιτοι, ενδεικτικϊσ αναφερόμενουσ, ςτουσ υπεργολάβουσ, 
ςτουσ τρίτουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται οι ανάδοχοι ςεβόμενθ τθν 
ιδιωτικότθτά τουσ και επαγρυπνϊντασ για τθ διαςφάλιςθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ και τθσ αςφάλειασ των 
προςωπικϊν τουσ δεδομζνων. 
 
Ωσ «προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ» ι «ανάδοχοι» για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ Ρολιτικισ 
Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων ορίηονται όλοι οι οικονομικοί φορείσ οι οποίοι υποβάλουν 
προςφορά ι ςτουσ οποίουσ κατακυρϊνεται μία ςφμβαςθ ζργου, μελζτθσ, παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν 
επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν, προμικειασ ι παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν όπωσ οι ζννοιεσ αυτζσ ορίηονται 
ςτον ν. 4412/2016 περί δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν (Α’ 147). 
 
 

κοπόσ 
 
Σκοπόσ τθσ παροφςασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων (εφεξισ θ «πολιτικι») είναι αφενόσ 
θ περιγραφι του πλαιςίου εντόσ του οποίου θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. επεξεργάηεται τα προςωπικά δεδομζνα των 
προςφερόντων οικονομικϊν φορζων, των αναδόχων και των τυχόν τρίτων εμπλεκόμενων ςτθν ςφμβαςθ 
και αφετζρου θ ενθμζρωςι τουσ ςχετικά με το είδοσ των δεδομζνων που ςυλλζγει θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., ο 
τρόποσ επεξεργαςίασ τουσ (ςυλλογι, καταχϊρθςθ, αποκικευςθ, χριςθ, διαβίβαςθ κ.ά.), τα μζςα 
προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων και τα δικαιϊματα των υποκειμζνων των δεδομζνων 
(προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ, ανάδοχοι και λοιπά εμπλεκόμενα ςτθν ςφμβαςθ πρόςωπα) ζναντι 
αυτισ τθσ επεξεργαςίασ, θ οποία ςε κάκε περίπτωςθ διενεργείται με αξιόπιςτο και διαφανι τρόπο.  
 
Εφόςον τα ανωτζρω πρόςωπα αποτελοφν νομικά πρόςωπα, θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα 
επεξεργαςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων των μετόχων, των μελϊν του διοικθτικοφ ι/και εποπτικοφ τουσ 
οργάνου, των διαχειριςτϊν, των νομίμων εκπροςϊπων τουσ και ενδεχομζνωσ του προςωπικοφ που αυτοί 
απαςχολοφν κακϊσ και άλλων ςυνεργατϊν τουσ που μπορεί να αναλάβουν τθν υλοποίθςθ του 
ςυμβατικοφ αντικειμζνου (π.χ. τα μζλθ ομάδασ εργαςίασ του αναδόχου για τθν εκτζλεςθ ςφμβαςθσ 
παροχισ υπθρεςιϊν οι οποίοι δεν κα ςυμβάλλονται μαηί του με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ). 
 
Θ παροφςα πολιτικι ζχει εφαρμογι ςε όλα τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που επεξεργάηεται θ 
Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ανεξαρτιτωσ του τόπου ι/και του μζςου ςυλλογισ ι/και αποκικευςισ τουσ. 
 
Υπεφκυνθ Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ζχει οριςτεί θ Αικατερίνθ Βλαςτάρθ 
(dpo@eydap.gr). 
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ΜΕΡΟ Α’ 
 
Τπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ και κοπόσ Επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 
 
Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ζχει δικαίωμα ωσ υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ να προβαίνει ςε επεξεργαςία των αναγκαίων 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα των προςφερόντων οικονομικϊν φορζων, των αναδόχων με τουσ 
οποίουσ ςυμβάλλεται κακϊσ και όλων των τυχόν τρίτων εμπλεκόμενων ςτθν ςφμβαςθ, όπωσ για 
παράδειγμα υπεργολάβων ι δανειηόντων τθν εμπειρία.  
 
Θ επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων των ωσ άνω φυςικϊν προςϊπων κα γίνεται αποκλειςτικά για 
ςκοποφσ αξιολόγθςισ τουσ ςτα πλαίςια διαδικαςίασ ανάκεςθσ, εκτζλεςθσ υλοποίθςθσ και υποςτιριξθσ 
κατά τθν εκτζλεςθ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ που πρόκειται να ςυναφκεί ι υφίςταται μεταξφ αυτϊν και τθσ 
Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. και για ςκοποφσ ςχετιηόμενουσ με τθν εκπλιρωςθ των εν γζνει υποχρεϊςεϊν τουσ που 
απορρζουν είτε από τθν ςυναφκείςα ςφμβαςθ, είτε ευκζωσ από το νόμο, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του 
εκνικοφ και ενωςιακοφ δικαίου.  

 
 

Ποιεσ πλθροφορίεσ ςυλλζγουμε και ςε ποιεσ περιπτϊςεισ 
 
Πλα τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που υπόκεινται ςε επεξεργαςία από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ζχουν 
γνωςτοποιθκεί ςε αυτιν από το ίδιο τον προςφζροντα οικονομικό φορζα ι τον ανάδοχο ι προκφπτουν 
από προδιλωσ δθμοςιοποιθμζνα ςτοιχεία ι δθμόςιεσ αρχζσ φςτερα από νόμιμθ πρόςβαςθ ςε αυτζσ. 
 
Ενδεικτικϊσ, και όχι περιοριςτικϊσ, με τθν παροφςα πολιτικι προβλζπεται ότι ςυλλζγονται τα δεδομζνα 
προςωπικοφ χαρακτιρα των ανωτζρω αναφερόμενων φυςικϊν προςϊπων για ςκοποφσ ςχετικά ιδίωσ με 
τθν εκτζλεςθ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τον ν.4412/2016, τθσ τιρθςθσ αρχείου ςυμβάςεων, 
των απαραίτθτων επιδόςεων εγγράφων, τθσ εκκακάριςθσ δαπανϊν και των εκατζρωκεν απαιτιςεων, τθσ 
ζκδοςθσ εντολϊν πλθρωμισ. 
 
Τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που ςυλλζγει θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ςτο πλαίςιο των διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ και των ςυμβάςεων που τελικϊσ κατακυρϊνει ςτουσ αναδόχουσ, ωσ αυτά αφοροφν κατά 
περίπτωςθ τθν εκάςτοτε ςφμβαςθ, ενδεχομζνωσ να αφοροφν κατά περίπτωςθ τα εξισ:  

 

 Ονοματεπϊνυμο 

 Ρατρϊνυμο 

 Μθτρϊνυμο 

 Θμερομθνία γζννθςθσ 

 Στοιχεία ταυτότθτασ 

 ΑΦΜ - ΔΟΥ 

 Email 

 Διεφκυνςθ 

 Τθλζφωνο 

 Φαξ 

 Απόςπαςμα ποινικοφ Μθτρϊου μελϊν διοικθτικοφ ι/και εποπτικοφ οργάνου, Διευκφνοντοσ 
Συμβοφλου, διαχειριςτϊν, νόμιμων εκπροςϊπων 

 Ριςτοποιθτικά περί μθ υπαγωγισ ςε οιαδιποτε πτωχευτικι ι/και προπτωχευτικι διαδικαςία 

 Βεβαίωςθ μθ παφςθσ εργαςιϊν 

 Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ 

 Ρτυχία 
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 Στοιχεία Επαγγελματικισ Δραςτθριότθτασ 

 Διάφορεσ Γνϊςεισ/ Δεξιότθτεσ 

 Εργαςιακι εμπειρία 

 ΑΜΚΑ 

 IBAN 

 Ζναρξθ εργαςιϊν ςε ΔΟΥ 

 

Σε περίπτωςθ που με πρωτοβουλία οριςμζνου προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα, αναδόχου ι τρίτου 
εμπλεκόμενου ςτθν ςφμβαςθ προςκομιςτοφν δικαιολογθτικά που εμπεριζχουν και άλλεσ κατθγορίεσ 
απλϊν δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα ι δεδομζνων ειδικϊν κατθγοριϊν, που δεν ζχουν προβλεφκεί 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, αυτά παρζχονται ελευκζρωσ και με τθ ρθτι 
ςυγκατάκεςι τουσ και κα ςυνυποβλθκοφν ςε επεξεργαςία, εφόςον απαιτείται, ςτο πλαίςιο των ωσ άνω 
ςκοπϊν. 
 
Θ επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων των ανωτζρω προςϊπων εκκινεί με τθν εκδιλωςθ 
ενδιαφζροντοσ για τθν ςυμμετοχι ςε οριςμζνθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. και τθν μετζπειτα 
υποβολι ςχετικισ προςφοράσ παρζχοντασ τα απαιτοφμενα από τθν διακιρυξθ ι τισ εν γζνει 
προδιαγραφζσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ςτοιχεία, όπωσ για παράδειγμα ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο, 
ΑΦΜ, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου κ.λπ. τα οποία αποκθκεφονται είτε με 
θλεκτρονικό τρόπο είτε όχι. Το είδοσ των μετζπειτα πράξεων επεξεργαςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων 
(κατά το προςυμβατικό αλλά και το ςυμβατικό ςτάδιο) εξαρτάται από τισ προβλζψεισ διεξαγωγισ κάκε 
διαδικαςίασ (διακιρυξθ κ.λπ.), ςφμφωνα και με τθν εκνικι και Ενωςιακι νομοκεςία περί ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων και κα γίνονται με ςκοπό, μεταξφ άλλων, τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθν 
επικοινωνία με τουσ οικονομικοφσ φορείσ αλλά και τουσ αναδόχουσ μετά τθν ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 

 

Νομικι βάςθ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 
 
Νομικι βάςθ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων εκ μζρουσ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. αποτελεί θ ενάςκθςθ 
δθμόςιασ εξουςίασ κακ’ ο μζροσ αυτι εκδθλϊνεται με τθν διενζργεια διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων και κατακφρωςθσ αυτϊν κατά τα οριηόμενα ςτο  ν.4412/2016 κακϊσ και επίβλεψθσ τθσ 
εκτζλεςθσ των ςχετικϊν ςυμβάςεων που κα καταρτιςτοφν. Στο πλαίςιο αυτϊν των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
(προςυμβατικό ςτάδιο) αλλά και κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο και τυχόν τρίτα 
εμπλεκόμενα ςε αυτιν πρόςωπα, όπωσ υπεργολάβουσ (ςυμβατικό ςτάδιο) πραγματοποιείται αφενόσ 
αξιολόγθςθ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν 
διαγωνιςτικι ι μθ διαδικαςία ςφμφωνα με το ν. 4412/2016 και τθν διακιρυξθ (εάν υφίςταται) 
προκειμζνου να ανατεκεί και κατακυρωκεί θ δθμόςια ςφμβαςθ και αφετζρου διαςφάλιςθ τθσ τιρθςθσ 
των ςυμβατικϊν δεςμεφςεων των αναδόχων και των τρίτων προςϊπων μζςω τθσ επεξεργαςίασ των 
προςωπικϊν τουσ δεδομζνων (π.χ. αποκικευςθ δεδομζνων). 
 
Εκ των ωσ άνω προκφπτει ότι το ςφννομο τθσ επεξεργαςίασ από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. των προςωπικϊν 
δεδομζνων των προςφερόντων οικονομικϊν φορζων αλλά και των αναδόχων εδράηεται επιπλζον και ςτθν 
τιρθςθ ζννομων, απορρεουςϊν ιδίωσ εκ του ν. 4412/2016, υποχρεϊςεων τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., ςτθν 
διαςφάλιςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ εξαςφαλίηοντασ μζςω τθσ ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων τθν 
αποφυγι διαςπάκιςθσ δθμοςίου χριματοσ και ςτθν εξυπθρζτθςθ τυχόν ζννομων ςυμφερόντων τθσ 
Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.. 
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Διαβίβαςθ και κοινοποίθςθ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα ςε τρίτουσ 
 
Τα ςτοιχεία των ανωτζρω μνθμονευόμενων προςϊπων (προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ, ανάδοχοι κ.ά.) 
ενδζχεται να γνωςτοποιοφνται και ςε άλλα τρίτα φυςικά ι νομικά πρόςωπα και δθμόςιεσ αρχζσ ι να 
γνωςτοποιοφνται και να υπόκεινται ςε επεξεργαςία και από τρίτουσ ςυνεργάτεσ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. που 
ενεργοφν υπό τθν εποπτεία και τισ κατευκφνςεισ τθσ τελευταίασ, ωσ εκτελοφντεσ τθν επεξεργαςία, με τουσ 
οποίουσ θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. δεςμεφεται με ςφμβαςθ που κα εξαςφαλίηει τθν προςταςία των δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα εκ μζρουσ τουσ ςφμφωνα με το άρκρο 28 παρ. 3 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679, 
όπωσ ενδεικτικά εταιρείεσ που κα αναλαμβάνουν τθν χριςθ και διαχείριςθ των πλθροφορικϊν τθσ 
ςυςτθμάτων, τθν επικοινωνία με τουσ καταναλωτζσ, τθν αποςτολι λογαριαςμϊν και ενθμερϊςεων, τθν 
διοικθτικι υποςτιριξθ των υπθρεςιϊν τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., θ ςυνεργαςία με τουσ οποίουσ κρίνεται 
αναγκαία για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ τθσ μεταξφ τουσ ςχζςθσ και τθν αποτελεςματικι λειτουργία 
τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. Θ πολιτικι για τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων από εκτελοφντα τθν 
επεξεργαςία πρόςωπα για λογαριαςμό τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ωσ υπεφκυνου επεξεργαςίασ παρατίκεται ςτο 
Μζροσ Β’ τθσ παροφςασ. 
 
Αναλυτικι ενθμζρωςθ για τισ επωνυμίεσ των ςυνεργατϊν μασ δφναται να παραςχεκεί κατόπιν υποβολισ 
ςχετικοφ αιτιματοσ. 
 

Διατιρθςθ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 
 

Θ διατιρθςθ και επεξεργαςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα κα λάβει χϊρα κακ’ όλθ τθν 
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, τθσ ςυμβατικισ ςχζςθσ των αναδόχων με τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. και των 
επιμζρουσ ςυμβατικϊν τθσ δεςμεφςεων ανάλογα με τθ φφςθ αυτϊν. 
 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κατά τουσ ειδικότερουσ όρουσ που προβλζπονται ςε 
αυτιν ι μετά από τυχόν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ, θ επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων από τθν 
Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. κα εξακολουκιςει να υφίςταται αποκλειςτικά για ςκοποφσ αποκικευςθσ, για τθν τιρθςθ 
αρχείου ι/και για τθν περίπτωςθ ζγερςθσ αξίωςθσ από οποιονδιποτε ζχει ζννομο ςυμφζρον ι/και 
ελζγχου από τισ δθμόςιεσ αρχζσ. 
 

Δικαιϊματα και άςκθςι τουσ 
 
Με τον Κανονιςμό αναγνωρίηονται και διαςφαλίηονται τα ακόλουκα δικαιϊματα των προςφερόντων 
οικονομικϊν φορζων, των αναδόχων και των τρίτων εμπλεκόμενων ςτθν ςφμβαςθ προςϊπων: 

 Δικαίωμα διαφανοφσ, κατανοθτισ και εφκολα προςβάςιμθσ ενθμζρωςθσ για τθν άςκθςθ των 
δικαιωμάτων που απορρζουν από τον Κανονιςμό (άρκρα 12, 13, 14, 15 ζωσ 22 του Κανονιςμοφ), 
δθλαδι δικαίωμα ενθμζρωςθσ για το πϊσ χρθςιμοποιοφνται τα προςωπικά δεδομζνα (όπωσ 
αναλυτικά γίνεται με τθν Ρολιτικι Ορκισ Χριςθσ και Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων που 
ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοκζςθ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., www.eydap.gr) 

 Δικαίωμα πρόςβαςθσ (άρκρο 15 του Κανονιςμοφ) ςτα προςωπικά δεδομζνα που ζχουν ςυλλεχκεί. 
Σθμειϊνεται ότι θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. κα παράςχει αντίγραφο των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 
κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ του υποκειμζνου των προςωπικϊν δεδομζνων. Για τυχόν επιπλζον 
αντίγραφα θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να επιβάλει τθν καταβολι εφλογου κόςτουσ. Το 
δικαίωμα λιψθσ αντιγράφου δεν επθρεάηει δυςμενϊσ τα δικαιϊματα και τισ ελευκερίεσ άλλων 
προςϊπων. 

 Δικαίωμα διόρκωςθσ (άρκρο 16 του Κανονιςμοφ) τυχόν ανακριβϊν προςωπικϊν πλθροφοριϊν. 
 Δικαίωμα διαγραφισ («δικαίωμα ςτθ λικθ») (άρκρο 17 του Κανονιςμοφ) των δεδομζνων. Το 

δικαίωμα διαγραφισ – δικαίωμα ςτθ λικθ δεν μπορεί να  εφαρμοςκεί ςτο βακμό που θ 
επεξεργαςία είναι απαραίτθτθ για τθν τιρθςθ νομικισ υποχρζωςθσ, για λόγουσ δθμοςίου 
ςυμφζροντοσ, για τθν κεμελίωςθ, άςκθςθ ι υποςτιριξθ νομικϊν αξιϊςεων ι για ςκοποφσ 
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αρχειοκζτθςθσ, επιςτθμονικισ ι ιςτορικισ ζρευνασ ι για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ εκ μζρουσ τθσ 
ΕΥΔΑΡ Α.Ε.. 

 Δικαίωμα εξαςφάλιςθσ του περιοριςμοφ τθσ επεξεργαςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων, εκτόσ τθσ 
αποκικευςθσ αυτϊν (άρκρο 18 του Κανονιςμοφ). 

 Δικαίωμα εναντίωςθσ (άρκρο 21 του Κανονιςμοφ) ςτθν επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων. 
Δθλαδι, τα υποκείμενα των προςωπικϊν δεδομζνων (προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ, 
ανάδοχοι κ.λπ.) δικαιοφνται να αντιταχκοφν ανά πάςα ςτιγμι και για λόγουσ που ςχετίηονται με 
τθν ιδιαίτερθ κατάςταςι τουσ ςτθν επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων που τα αφοροφν. 
Ωςτόςο, ςτο πλαίςιο τθσ ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. διατθρεί το 
δικαίωμα τθσ επεξεργαςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων παρά τθν ενδεχόμενθ εναντίωςθ 
κάποιου από τα ανωτζρω πρόςωπα εφόςον υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για τθν 
επεξεργαςία, οι οποίοι υπεριςχφουν των ςυμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευκεριϊν του 
υποκειμζνου των δεδομζνων ι για τθν κεμελίωςθ, άςκθςθ ι υποςτιριξθ νομικϊν αξιϊςεϊν τθσ εκ 
τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. 

 Δικαίωμα ανάκλθςθσ τθσ ιδθ δοκείςασ ςυγκατάκεςθσ (άρκρο 7 του Κανονιςμοφ), δθλαδι τα 
υποκείμενα των προςωπικϊν δεδομζνων δφνανται να ανακαλζςουν τθν ςυγκατάκεςι τουσ 
οποιαδιποτε ςτιγμι αποκλειςτικά και μόνο για τθν επεξεργαςία που γίνεται με βάςθ 
προθγοφμενθ ςυγκατάκεςθ. Θ νομιμότθτα τθσ επεξεργαςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων δεν 
επθρεάηεται από τθν ανάκλθςθ τθσ ςυγκατάκεςθσ ζωσ το χρονικό ςθμείο που αιτικθκε θ 
ανάκλθςθ. 

 Δικαίωμα καταγγελίασ ςτθν αρμόδια εποπτικι αρχι: Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ 
Χαρακτιρα (Λ. Κθφιςίασ 1-3, Ακινα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr) ςε περίπτωςθ 
παραβίαςθσ των ανωτζρω δικαιωμάτων. 

Τα υποκείμενα των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα μποροφν να αςκιςουν τα δικαιϊματά τουσ 
αποςτζλλοντασ e-mail ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ dpo@eydap.gr ι με επιςτολι ςτθν διεφκυνςθ Ιλιςίων 
9, Ακινα 157 71, ςυμπλθρϊνοντασ το ςχετικό ζντυπο άςκθςθσ δικαιωμάτων που παρζχεται.  
 
Ραρακαλοφμε τα ςχετικά αιτιματα να ςυνοδεφονται από τα κατάλλθλα αποδεικτικά ςτοιχεία 
ταυτοποίθςθσ του προςϊπου ςασ, με τθν ρθτι επιφφλαξθ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. να ηθτιςει τθν παροχι 
πρόςκετων πλθροφοριϊν με ςκοπό τθν ταυτοποίθςθ και επιβεβαίωςθ των ςτοιχείων ςασ. 

 
 

Σεχνικά και οργανωτικά μζτρα 
 
Θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. λαμβάνει ςχετικι πρόνοια για τθ λιψθ επαρκϊν και αναγκαίων τεχνικϊν και οργανωτικϊν 
μζτρων για τθ διαφφλαξθ τόςο τθσ τεχνολογικισ όςο και τθσ φυςικισ αςφάλειασ των προςωπικϊν 
δεδομζνων ςφμφωνα με το άρκρο 32 του Κανονιςμοφ, όπωσ ενδεικτικά κρυπτογράφθςθ και τακτικζσ 
δοκιμζσ, περιοριςμζνεσ προςβάςεισ, τοποκζτθςθ καμερϊν ςε ειδικοφσ χϊρουσ, ειςαγωγι ειδικϊν 
κωδικϊν ςε εξουςιοδοτθμζνα άτομα για τθν πρόςβαςθ ςτισ βάςεισ δεδομζνων τθσ κ.ά. και τθρεί τισ αρχζσ 
τθσ επεξεργαςίασ ςφμφωνα με το γράμμα του Κανονιςμοφ, ιτοι τθν αρχι τθσ νομιμότθτασ, 
αντικειμενικότθτασ και διαφάνειασ, τθν αρχι περιοριςμοφ του ςκοποφ, τθν αρχι ελαχιςτοποίθςθσ των 
δεδομζνων, τθν αρχι τθσ ακρίβειασ, τθν αρχι του περιοριςμοφ τθσ περιόδου αποκικευςθσ και τθν αρχι 
τθσ ακεραιότθτασ και εμπιςτευτικότθτασ (άρκρο 5 του Κανονιςμοφ). Με γνϊμονα τθν διαφφλαξθ τθσ 
ιδιωτικότθτασ, εφαρμόηουμε τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ διαςφάλιςθσ των προςωπικϊν δεδομζνων, μζςω τθσ 
υλοποίθςθσ των απαραίτθτων τεχνικϊν και οργανωτικϊν μζτρων που ορίηει ο Κανονιςμόσ. Τα δεδομζνα 
διαςφαλίηονται από τθν απϊλεια τθσ διακεςιμότθτασ, ακεραιότθτασ και εμπιςτευτικότθτασ τθσ 
πλθροφορίασ. 
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Σι ςυμβαίνει ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ των προςωπικϊν δεδομζνων 
 
Ραρά τθ δζουςα επιμζλεια που επιδεικνφει θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. αναφορικά με τθν επεξεργαςία των 
προςωπικϊν ςασ δεδομζνων, είναι ςε ετοιμότθτα προκειμζνου να αντιμετωπίςει εγκαίρωσ τυχόν 
παραβίαςι τουσ για τθν καλφτερθ δυνατι διαςφάλιςι ςασ. 
 
Σε περίπτωςθ τυχόν παραβίαςθσ των προςωπικϊν δεδομζνων οφείλετε να ενθμερϊςετε τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 
αμελλθτί, μόλισ αντιλθφκείτε ενδεχόμενθ παραβίαςθ, γνωςτοποιϊντασ μασ τθ φφςθ τθσ παραβίαςθσ των 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. Ενδεικτικά παραδείγματα: 1) Απϊλεια αλλθλογραφίασ ι ανάγνωςθ 
αυτισ από μθ εξουςιοδοτθμζνο παραλιπτθ, 2) Επίκεςθ αςφαλείασ (Hacking), 3) Κακόβουλο λογιςμικό 
(π.χ. ιόσ, ransomware), 4) E-mail εξαπάτθςθσ (phishing), 5) Δθμοςίευςθ/κοινοποίθςθ δεδομζνων εκ 
παραδρομισ, 6) Επίδειξθ/χοριγθςθ/διαβίβαςθ δεδομζνων λάκοσ προςϊπου, 7) Προφορικι διάδοςθ 
δεδομζνων εκ παραδρομισ. 
Ελζγχετε αν θ παραβίαςθ προιλκε από δικι ςασ ευκφνθ και ςυλλζξετε πάςα αναγκαία πλθροφορία τθν 
οποία θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. κα χρθςιμοποιιςει για τθν αντιμετϊπιςθ του περιςτατικοφ. 

 

ΜΕΡΟ Β’ 
 

Εκτελοφντα τθν Επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων πρόςωπα 
 
Πταν ο εκάςτοτε ανάδοχοσ ενεργεί ωσ «εκτελϊν τθν επεξεργαςία» δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, 
είτε κατά μόνασ, είτε από κοινοφ με τουσ τυχόν τρίτουσ εμπλεκόμενουσ ςτθν ςφμβαςθ (π.χ. 
υπεργολάβουσ), οι οποίοι για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ ορίηονται ωσ «υπό-εκτελοφντεσ τθν 
επεξεργαςία», και με τουσ οποίουσ ςυνδζεται με οιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ διάφορθ τθσ ςυμβατικισ 
του ςχζςθσ (αναδόχου) με τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., ζχει το δικαίωμα να προβαίνει ςτθν επεξεργαςία για 
λογαριαςμό τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που είναι αναγκαία για τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςυναφκείςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, των εξισ προςϊπων, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά: 
πελατϊν, εργαηομζνων, ςυνεργατϊν, ςυμβοφλων και προμθκευτϊν τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. θ οποία κα αποτελεί 
τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ. Και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ ζχει εφαρμογι ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/679. 
 
Τα όςα προβλζπονται ςτθν παροφςα πολιτικι ωσ κάτωκι ιςχφουν και για τα υπό-εκτελοφντα τθν 
επεξεργαςία πρόςωπα. 
 
Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία παφει όλεσ τισ εργαςίεσ ςχετικά με τα υπό επεξεργαςία προςωπικά δεδομζνα 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. και όπωσ ορίηεται αναλυτικά κατωτζρω κατά τθν λιξθ ι τθν 
κακοιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ ςυναφκείςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ι κατόπιν γραπτισ εντολισ τθσ 
Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. (υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ). Ωςτόςο, οι υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνει ο εκτελϊν τθν 
επεξεργαςία μετά τθν ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ εξακολουκοφν να ιςχφουν παρά τθ γενόμενθ καταγγελία ι 
τθν κακοιονδιποτε τρόπο λφςθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. 
 
 
Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία:  

i. επεξεργάηεται τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα μόνο για τον ςκοπό που είναι αντικείμενο τθσ 
ςυμφωνθκείςασ επεξεργαςίασ και ςφμφωνα με τισ τεκμθριωμζνεσ οδθγίεσ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., 
εκτόσ αν άλλωσ απαιτείται από το ιςχφον κανονιςτικό και νομοκετικό πλαίςιο, ςτο οποίο 
εμπίπτει ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ πρζπει να παρζχει ςχετικι 
πλθροφόρθςθ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. πριν τθν επεξεργαςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, 

ii. ςυμμορφϊνεται με το ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο για τθν επεξεργαςία των δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., φζροντασ τθν ευκφνθ αποδείξεωσ τθσ 
ςυμμορφϊςεωσ με αυτό και ενθμερϊνει αμζςωσ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. εάν, κατά τθ γνϊμθ τθσ, 
οδθγία ι εντολι τθσ, παραβιάηει το ιςχφον νομοκετικό/κανονιςτικό πλαίςιο, 
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iii. εφαρμόηει όλα τα απαιτοφμενα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα για τθν προςταςία των δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα κατωτζρω, 
iv. τθρεί αρχείο δραςτθριοτιτων επεξεργαςίασ για τισ επεξεργαςίεσ που διενεργεί για τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. 

Α.Ε., ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 30 παρ. 2 του Κανονιςμοφ, 
v. εγγυάται τθν εμπιςτευτικότθτα των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που τυγχάνουν 

επεξεργαςίασ ςτο πλαίςιο τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
vi. διαςφαλίηει λαμβάνοντασ τα κατάλλθλα μζτρα ότι όλα τα πρόςωπα που είναι εξουςιοδοτθμζνα 

(π.χ. προςωπικό, υπεργολάβοσ, προςτθκείσ) επεξεργάηονται δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα 
βάςει των ςυμπεφωνθκζντων ςτθν δθμόςια ςφμβαςθ και διακζτουν πρόςβαςθ ςε αυτά. Τα 
ανωτζρω πρόςωπα:  

(α) κα είναι εξουςιοδοτθμζνα να επεξεργάηονται τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα και επεξεργάηονται 
αυτά μόνο κατόπιν οδθγιϊν τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.,  
(β) αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ τιρθςθσ του απορριτου ι υπόκεινται ςε κατάλλθλθ νομικι 
υποχρζωςθ εμπιςτευτικότθτασ ακόμθ και μετά τθν με οποιονδιποτε τρόπο λιξθ τθσ απαςχόλθςισ τουσ 
ςτθν επεξεργαςία. 
(γ) ζχουν πρόςβαςθ μόνο ςτισ απολφτωσ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ, δεδομζνα και δομζσ για τθ 
διενζργεια και εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ και για τθν ςυμμόρφωςθ με το ιςχφον 
νομοκετικό/κανονιςτικό πλαίςιο ςτο πλαίςιο των ευκυνϊν τουσ ωσ εκτελϊν τθν επεξεργαςία  
(δ) λαμβάνουν τθν απαραίτθτθ εκπαίδευςθ για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων 
vii. ελζγχει ςε ςχζςθ με τα εργαλεία, προϊόντα, εφαρμογζσ ι υπθρεςίεσ του, τθν τιρθςθ των αρχϊν 

τθσ προςταςίασ των δεδομζνων ιδθ από τον ςχεδιαςμό και εξ οριςμοφ.  
viii. επικουρεί τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. κατά τθ διενζργεια των Εκτιμιςεων Αντικτφπου (DPIA) ςχετικά με τθν 

προςταςία δεδομζνων και των προθγοφμενων διαβουλεφςεων με τισ εποπτικζσ αρχζσ ι άλλεσ 
αρμόδιεσ αρχζσ προςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, οι οποίεσ προκφπτουν βάςει 
διατάξεων του ιςχφοντοσ νομοκετικοφ πλαιςίου και ςτισ οποίεσ εμπίπτει θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., λόγω 
τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, λαμβάνοντασ υπόψθ και τθ φφςθ τθσ 
επεξεργαςίασ και των πλθροφοριϊν που ζχουν παραςχεκεί ςτον εκτελοφντα τθν επεξεργαςία.  

 
O εκτελϊν τθν επεξεργαςία ανάδοχοσ δφναται να χρθςιμοποιιςει άλλον εκτελοφντα (π.χ. υπεργολάβο) για 
τθν διεξαγωγι ςυγκεκριμζνων δραςτθριοτιτων επεξεργαςίασ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, ενθμερϊνει τον 
υπεφκυνο τθσ επεξεργαςίασ εκ των προτζρων για τυχόν προτεινόμενεσ αλλαγζσ ςχετικά με τθν προςκικθ 
ι τθν αντικατάςταςθ άλλων εκτελοφντων. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ πρζπει να αναφζρουν ςαφϊσ τισ 
δραςτθριότθτεσ επεξεργαςίασ που ανατίκενται ςε εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ, τθν ταυτότθτα και τα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ του εκτελοφντα και τισ θμερομθνίεσ τθσ εργαςίασ του. Αυτι θ εκτζλεςθ μπορεί να 
πραγματοποιθκεί μόνο εάν ο υπεφκυνοσ δεν προβάλει αντιρριςεισ εντόσ ευλόγου χρόνου. 
 
Σε περίπτωςθ πρόςλθψθσ άλλων εκτελοφντων, ο εκτελϊν κα λαμβάνει τθν γραπτι ζγκριςθ, προγενζςτερθ 
και ειδικι από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ. Είναι ευκφνθ του αρχικοφ εκτελοφντα να εξαςφαλιςτεί ότι ο 
υπο-εκτελϊν ζχει τισ ίδιεσ επαρκείσ εγγυιςεισ ωσ προσ τθν εφαρμογι των κατάλλθλων τεχνικϊν και 
οργανωτικϊν μζτρων, ζτςι ϊςτε θ επεξεργαςία να πλθροί τισ απαιτιςεισ τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ 
ςχετικά με τθν προςταςία δεδομζνων. Ο αρχικόσ εκτελϊν παραμζνει πλιρωσ υπεφκυνοσ ζναντι του 
υπευκφνου τθσ επεξεργαςίασ και ςτθν περίπτωςθ που επόμενοσ εκτελϊν δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ 
του για τθν προςταςία των δεδομζνων. 
 
 

Σεχνικά και Οργανωτικά Μζτρα 
 
Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία κα εφαρμόηει κατάλλθλα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, προκειμζνου να 
διαςφαλίηεται το κατάλλθλο επίπεδο αςφάλειασ ζναντι των κινδφνων, περιλαμβανομζνων, μεταξφ άλλων, 
κατά περίπτωςθ: 
(α) τθσ ψευδωνυμοποίθςθσ και τθσ κρυπτογράφθςθσ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, ιδιαίτερα κατά 
τισ διαβιβάςεισ και τθν αποκικευςθ αυτϊν, 
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(β) τθσ δυνατότθτασ διαςφάλιςθσ τθσ εμπιςτευτικότθτασ, τθσ ακεραιότθτασ, τθσ διακεςιμότθτασ και τθσ 
αξιοπιςτίασ των ςυςτθμάτων και των υπθρεςιϊν επεξεργαςίασ ςε ςυνεχι βάςθ, 
(γ) τθσ δυνατότθτασ αποκατάςταςθσ τθσ διακεςιμότθτασ και τθσ πρόςβαςθσ ςε δεδομζνα προςωπικοφ 
χαρακτιρα ςε εφκετο χρόνο, ςε περίπτωςθ φυςικοφ ι τεχνικοφ ςυμβάντοσ, 
(δ) διαδικαςίασ για τθν τακτικι δοκιμι, εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των τεχνικϊν 
και των οργανωτικϊν μζτρων για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ. 
(ε) εκτίμθςθσ του ενδεδειγμζνου επιπζδου αςφάλειασ λαμβάνοντασ υπόψθ τα ρίςκα που απορρζουν από 
τθν επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων, δθλαδι: τυχαία καταςτροφι, παράνομθ καταςτροφι, απϊλεια, 
αλλοίωςθ, κοινολόγθςθ ι προςπζλαςθ χωρίσ άδεια  
(ςτ) απόδειξθ ςυμμόρφωςθσ ωσ προσ τθν ψευδωνυμοποίθςθ - κρυπτογράφθςθ, τθν διαςφάλιςθ 
απορριτου - ακεραιότθτασ - διακεςιμότθτασ - αξιοπιςτίασ· επάρκεια & καταλλθλότθτα τεχνικϊν - 
οργανωτικϊν μζτρων, που διαςφαλίηουν τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων, και τα οποία 
ςυνίςτανται ςε: τιρθςθ εγκεκριμζνου κϊδικα δεοντολογίασ ι εγκεκριμζνου μθχανιςμοφ πιςτοποίθςθσ 
(κ) τα φυςικά πρόςωπα που ζχουν πρόςβαςθ ςε προςωπικά δεδομζνα ενεργοφν υπό τθν εποπτεία του 
εκτελοφντα τθν επεξεργαςία και κατόπιν γραπτισ εντολισ του υπευκφνου επεξεργαςίασ ι κατόπιν 
υποχρζωςθσ από τθ νομοκεςία. 
Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία δθλϊνει, κατά τον χρόνο υπογραφισ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ αλλά και 
οιαδιποτε άλλθ ςτιγμι απαιτθκεί αυτό από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., και εγγυάται ότι διακζτει ςχζδιο 
επιχειρθςιακισ ςυνζχειασ/ ανακάμψεωσ από καταςτροφι, το οποίο επιτρζπει τθ ςυνζχεια όλων των 
μζςων, που απαιτοφνται για τθν παροχι των υπθρεςιϊν τθσ ςυμβάςεωσ και τθν απρόςκοπτθ και ακϊλυτθ 
παροχι αυτϊν προσ τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. και τθ διακεςιμότθτα των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. Στα 
πλαίςια αυτά, ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία ενθμερϊνει και δοκιμάηει το ωσ άνω ςχζδιο, για κάκε εξζλιξθ 
αυτοφ, αλλά και για κάκε ςυμβάν, δζχεται ζλεγχο από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ςχετικά με τθν 
επάρκεια του ςχεδίου καταβάλλοντασ κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν υλοποίθςθ των διορκϊςεων, που 
κα του ηθτθκοφν και εντόσ του χρονοδιαγράμματοσ που ζχει τεκεί από τθν αρμόδια ελεγκτικι αρχι ι από 
τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.. 
 
 
 

Άςκθςθ δικαιωμάτων των υποκειμζνων των δεδομζνων -διαδικαςία απάντθςθσ ςε αίτθμα του 
υποκειμζνου 
 
Στο μζτρο του δυνατοφ, ο εκτελϊν επικουρεί τον υπεφκυνο τθσ επεξεργαςίασ ςτθν εκπλιρωςθ τθσ 
υποχρζωςισ του να απαντά ςε αιτιματα για τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων του υποκειμζνου των 
δεδομζνων: δικαίωμα πρόςβαςθσ, διόρκωςθσ, διαγραφισ και εναντίωςθσ, δικαίωμα περιοριςμοφ τθσ 
επεξεργαςίασ, δικαίωμα να μθν αποτελζςει αντικείμενο αυτοματοποιθμζνθσ ατομικισ απόφαςθσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου του profiling). 
 
Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία: 

 ενθμερϊνει τθν Υπεφκυνθ Ρροςταςίασ Δεδομζνων τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. αμελλθτί αν ο εκτελϊν τθν 
επεξεργαςία ι ο υπό-εκτελϊν (π.χ. υπεργολάβοσ) λάβει ζνα αίτθμα από υποκείμενο των δεδομζνων 
και ςε ςχζςθ με τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα του υπεφκυνου επεξεργαςίασ, και 

 διαςφαλίηει ότι τα τρίτα εμπλεκόμενα ςτθν ςφμβαςθ πρόςωπα (π.χ. υπεργολάβοσ) δεν απαντοφν ςε 
αιτιματα πζραν των οδθγιϊν του υπεφκυνου επεξεργαςίασ ι όπωσ απαιτείται από το ιςχφον 
νομοκετικό πλαίςιο, ςτο οποίο υπόκειται ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία, οπότε και ο εκτελϊν τθν 
επεξεργαςία, ςτο βακμό που επιτρζπεται από το ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο, ενθμερϊνει τον 
υπεφκυνο επεξεργαςίασ για τθν απαίτθςθ αυτι πριν απαντιςει ςτο αίτθμα. 
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Ζλεγχοσ του Εκτελοφντοσ τθν Επεξεργαςία 
 
Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία υποχρεοφται κατόπιν αιτιματοσ του υπευκφνου επεξεργαςίασ να κζτει ςτθ 
διάκεςθ αυτοφ όλεσ τισ πλθροφορίεσ (όπωσ ενδεικτικά ςχετικζσ πιςτοποιιςεισ, αναφορζσ ελζγχου, 
αποτελζςματα τακτικϊν δοκιμϊν, αποτιμιςεισ και αξιολογιςεισ των τεχνικϊν και οργανωτικϊν μζτρων) 
που απαιτοφνται από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ για να αποδείξει ότι ςυμμορφϊνεται με τισ 
υποχρεϊςεισ, που απορρζουν από τθν δθμόςια ςφμβαςθ και το ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο. 
 
Κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ και για δϊδεκα μινεσ μετά το πζρασ τθσ επεξεργαςίασ ο 
υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ ζχει το δικαίωμα οποτεδιποτε να ελζγχει, με δικά του ζξοδα, και ο εκτελϊν τθν 
επεξεργαςία υποχρεοφται να παράςχει ςτουσ υπαλλιλουσ του υπευκφνου επεξεργαςίασ, ςτον 
εξουςιοδοτθμζνο από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ανεξάρτθτο ελεγκτι ι/και ςτουσ αντιπροςϊπουσ τουσ 
πρόςβαςθ ςτισ εγκαταςτάςεισ αυτοφ και τρίτων εμπλεκόμενων ςτθν ςφμβαςθ προςϊπων που ενιργθςαν 
ωσ εκτελοφντεσ επεξεργαςία (εφόςον υπάρχουν), ςτα δεδομζνα, ςτα αρχεία, ςτουσ ελζγχουσ, ςτισ 
πολιτικζσ και ςτισ διαδικαςίεσ, τα οποία ςχετίηονται με τθν επεξεργαςία, προκειμζνου να επιβεβαιωκεί ότι 
οι εκτελοφντεσ τθν επεξεργαςία ςυμμορφϊνονται με τισ υποχρεϊςεισ τθσ ςφμβαςθσ και τθσ νομοκεςίασ. 
 
Ο ωσ άνω ζλεγχοσ κα πραγματοποιείται κατόπιν ζγγραφθσ ενθμζρωςθσ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. προσ τον 
εκτελοφντα τθν επεξεργαςία για τθν διενζργεια ελζγχου τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν να 
διεξάγει τον ζλεγχο, γνωςτοποιϊντασ τα ςτοιχεία ταυτότθτασ των φυςικϊν προςϊπων, τα οποία κα 
διενεργιςουν τον ζλεγχο κακϊσ και τθν εκτιμϊμενθ διάρκεια αυτοφ. 
 
Οι εκτελοφντεσ τθν επεξεργαςία (ανάδοχοσ, υπεργολάβοσ εφόςον υπάρχει κ.ά.) δεν υποχρεοφνται να 
παρζχουν πρόςβαςθ ςτισ εγκαταςτάςεισ τουσ για τουσ ςκοποφσ του ελζγχου: 
α. ςε οποιονδιποτε, αν δεν τουσ παρζχει αποδεικτικά ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ του και τθσ αρμοδιότθτασ 
ελζγχου, 
β. εκτόσ των ωρϊν λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων του εκτελοφντα. 
 
Ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ δφναται να προβεί ςε ζλεγχο, χωρίσ να τθρθκεί θ ανωτζρω υποχρζωςθ 
ενθμζρωςθσ του εκτελοφντοσ τθν επεξεργαςία, εφόςον: 
α. ςυντρζχει περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ ι παραβίαςθσ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, ι 
β. ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ κεωρεί εφλογα αναγκαία τθν διενζργεια ελζγχου λόγω βάςιμων ενδείξεων 
περί μθ ςυμμόρφωςθσ του εκτελοφντοσ τθν επεξεργαςία με τθν δθμόςια ςφμβαςθ, ι 
γ. ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ υποχρεοφται ι καλείται να διενεργιςει ζλεγχο βάςει του νομοκετικοφ 
πλαιςίου, αποφάςεωσ εποπτικισ αρχισ ι άλλθσ παρόμοιασ ρυκμιςτικισ αρχισ υπεφκυνθσ για τθν 
εφαρμογι του ιςχφοντοσ νομοκετικοφ πλαιςίου ςε οποιαδιποτε χϊρα, ι 
δ. ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ υποχρεοφται ι καλείται να διενεργιςει ζλεγχο κατόπιν αιτιματοσ 
υποκειμζνου των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, ςτο οποίο διατυπϊνονται ηθτιματα ωσ προσ τθ 
νομιμότθτα τθσ επεξεργαςίασ.  
 
Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία λαμβάνει άμεςα μζτρα για τθν αποκατάςταςθ ςφαλμάτων ι ελλείψεων, 
εφόςον εντοπιςτοφν τζτοια από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ τελευταίασ εντόσ 
του χρονοδιαγράμματοσ που κα οριςτεί από αυτιν. 
 
 

Διαβίβαςθ των Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα 
 
Τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα κοινοποιοφνται ςτον εκτελοφντα από τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. και 
υπόκεινται ςε επεξεργαςία από εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό του. Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία δεν 
διαβιβάηει ςε αποδζκτεσ ι/και τρίτουσ τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., με 
εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ, που υποβάλλεται αίτθμα του υποκειμζνου των δεδομζνων ι/και τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. 
Α.Ε. οπότε τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα δφναται να επιςτραφοφν ςε αυτιν ι ςτο υποκείμενο των 
δεδομζνων.  
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Αν απαιτείται να διαβιβαςτοφν δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ςε αποδζκτεσ πλθν των οριηομζνων 
ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία κα πλθροφορεί εγγράφωσ τον υπεφκυνο 
επεξεργαςίασ για τουσ όρουσ και τισ υποχρεϊςεισ τθσ διαβίβαςθσ και δεν κα διαβιβάηει τα δεδομζνα 
προςωπικοφ χαρακτιρα πριν τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του υπεφκυνου επεξεργαςίασ. 
 
Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία δεν επεξεργάηεται οφτε διαβιβάηει δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα εκτόσ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςε χϊρεσ ι διεκνείσ οργανιςμοφσ που θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει αποφαςίςει 
ότι δεν διαςφαλίηεται επαρκζσ επίπεδο προςταςίασ αυτϊν, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ 
ςυγκατάκεςθ του υπεφκυνου επεξεργαςίασ, ιτοι τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε..  
 
 

Πρόςλθψθ υπό -εκτελοφντων τθν επεξεργαςία προςϊπων από τον ανάδοχο 
 
Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία ενθμερϊνει εγγράφωσ τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ, πριν από τθν πρόςλθψθ 
άλλου υπό-εκτελοφντα τθν επεξεργαςία και τθν ανάκεςθ εργαςιϊν ςε αυτόν, ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ςυνόλου των πλθροφοριϊν που κα υπόκεινται προσ επεξεργαςία και κα αναλάβει ο υπό-εκτελϊν τθν 
επεξεργαςία. Εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν παραλαβι του ανωτζρω αιτιματοσ περί ανακζςεωσ τθσ 
επεξεργαςίασ ςε υπεργολάβο, ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ οφείλει να γνωςτοποιιςει ςτον εκτελοφντα τθν 
επεξεργαςία αν αποδζχεται ι όχι τθν πρόςλθψθ υπεργολάβου. Μόνο κατόπιν ρθτισ ζγγραφθσ άδειασ του 
υπευκφνου επεξεργαςίασ ςτον εκτελοφντα τθν επεξεργαςία, για τθν πρόςλθψθ οριςμζνου υπό-
εκτελοφντοσ τθν επεξεργαςία προςϊπου και τθν αρμοδιότθτα να παρζχει ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία 
κατευκφνςεισ όμοιεσ με εκείνεσ, που του ζχουν δοκεί από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ςτον υπό-εκτελϊν 
τθν επεξεργαςία, ιτοι να επεξεργάηεται τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που του παρζχει ο 
υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ για λογαριαςμό και κατ’ εντολι αυτοφ, κα πραγματοποιείται θ ανάκεςθ τθσ 
επεξεργαςίασ κατά τα ανωτζρω ςε υπό-εκτελοφν τθν επεξεργαςία πρόςωπο. Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία, 
κακϊσ και οποιοςδιποτε εκ μζρουσ αυτοφ, υποχρεοφται να μθν ανακζτει (ι κοινοποιεί δεδομζνα 
προςωπικοφ χαρακτιρα του υπεφκυνου επεξεργαςίασ) ςε οποιοδιποτε τρίτο εμπλεκόμενο ςτθν ςφμβαςθ 
πρόςωπο, πριν τθν ρθτι ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του υπεφκυνου επεξεργαςίασ. 
 
Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία εγγυάται ότι, οποιοδιποτε τρίτο εμπλεκόμενο ςτθν ςφμβαςθ πρόςωπο, το 
οποίο ζχει εγκρικεί από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ, πριν επεξεργαςτεί δεδομζνα προςωπικοφ 
χαρακτιρα για λογαριαςμό του υπεφκυνου επεξεργαςίασ, κα ςυμβάλλεται με τον εκτελοφντα τθν 
επεξεργαςία, με τα ίδια δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ, που προβλζπονται ςτουσ όρουσ τθσ παροφςθσ 
πολιτικισ και ςτθν δθμόςια ςφμβαςθ και ςτο ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο και ότι κα προβαίνει (ο εκτελϊν 
τθν επεξεργαςία) ςε όλεσ τισ αναγκαίεσ και κατάλλθλεσ ενζργειεσ και εγγυιςεισ, ϊςτε να τθρείται επαρκζσ 
επίπεδο προςταςίασ για τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα του υπεφκυνου επεξεργαςίασ. 
 
Σε περίπτωςθ που ο υπό-εκτελϊν τθν επεξεργαςία δεν τθριςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν 
προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, ο εκτελϊν παραμζνει πλιρωσ υπεφκυνοσ ζναντι τθσ 
Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. για τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων του υπό-εκτελοφντοσ τθν επεξεργαςία. 
 
 

ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΑ ΑΦΑΛΕΙΑ-ΠΑΡΑΒΙΑΗ 
 
Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία δθλϊνει και εγγυάται κατά τθν υπογραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ότι ζχει 
κεςπίςει και εφαρμόηει πολιτικζσ αςφάλειασ πλθροφοριϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ διαχειρίςεωσ 
περιςτατικϊν παραβιάςεωσ και ότι το προςωπικό του και οι εν γζνει προςτθκζντεσ του, οι οποίοι ζχουν 
πρόςβαςθ ι επεξεργάηονται τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα, είναι ςε γνϊςθ των ςχετικϊν 
πολιτικϊν και διαδικαςιϊν και ζχουν λάβει όλεσ τισ αναγκαίεσ οδθγίεσ ςχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ 
παραβιάςεων δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. 
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Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία υποχρεοφται κα ενθμερϊνει τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ εντόσ 24 ωρϊν από 
το χρονικό ςθμείο, που ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία ι ο τυχόν υπό-εκτελϊν τθν επεξεργαςία αντιλθφκεί 
παραβίαςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, θ οποία επθρεάηει τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα 
του υπεφκυνου επεξεργαςίασ, παρζχοντασ ςτον υπεφκυνο επεξεργαςίασ επαρκι πλθροφόρθςθ, που κα 
του επιτρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ απαιτιςεισ για τθ γνωςτοποίθςθ παραβιάςεων δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα ςε εποπτικι αρχι ι/και ςτα υποκείμενα των δεδομζνων, ςφμφωνα με αυτά που 
ορίηονται ςτο ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο και ςτο άρκρα 33 και 34 του Κανονιςμοφ. Θ ενθμζρωςθ αυτι κα 
περιλαμβάνει, όπου είναι δυνατόν, τισ κατθγορίεσ και τον κατά προςζγγιςθ αρικμό των υποκειμζνων των 
δεδομζνων και των αρχείων τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. που ςχετίηονται με το περιςτατικό αυτό, τισ επιπτϊςεισ και 
τισ πικανζσ ςυνζπειεσ για τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. και τα κιγόμενα υποκείμενα δεδομζνων από το Ρεριςτατικό 
αυτό Αςφαλείασ κακϊσ και τα διορκωτικά μζτρα που πρζπει να λθφκοφν από τον εκτελϊν τθν 
επεξεργαςία.  
 
Σε περίπτωςθ περιςτατικοφ παραβίαςθσ ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία κα εφαρμόςει άμεςα και με δικά του 
ζξοδα (ςτο βακμό που το Ρεριςτατικό Αςφάλειασ οφείλεται ςε παραβίαςθ των υποχρεϊςεων του υπό τθν 
δθμόςια ςφμβαςθ), όλα τα διορκωτικά μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των αιτιϊν του Ρεριςτατικοφ 
Αςφαλείασ και κα ςυμβουλεφεται καλόπιςτα τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ςχετικά με τισ προςπάκειεσ 
αποκατάςταςθσ που είναι απαραίτθτεσ και εφλογεσ. Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία κα παρζχει κάκε εφλογα 
απαιτοφμενθ ςυνδρομι ςτθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ςτο πλαίςιο των διορκωτικϊν ενεργειϊν που κα λαμβάνονται 
από αυτιν. 
 
Ο εκτελϊν κα εξαςφαλίηει ότι αυτζσ οι προςπάκειεσ αποκατάςταςθσ προβλζπουν, χωρίσ περιοριςμό, τθν 
πρόλθψθ τθσ επανάλθψθσ του ίδιου τφπου Ρεριςτατικοφ Αςφαλείασ και κα ενθμερϊνει τθν Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 
για όλα τα διορκωτικά μζτρα που ζχουν λθφκεί και για τισ προςπάκειεσ αποκατάςταςθσ που ζχουν 
αναλθφκεί. 
 
Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία υποχρεοφται να παρζχει οιαςδιποτε μορφισ ενθμζρωςθ ςτθν θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ dpo@eydap.gr κακϊσ και ςτον τθλεφωνικό αρικμό +30 210 749 5156. 
 
Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία υποχρεοφται να ςυνεργάηεται με τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ και να 
λειτουργεί κατ’ εντολι του υπευκφνου επεξεργαςίασ προκειμζνου να τον επικουρεί ςτθν ζρευνα, ςτον 
περιοριςμό και ςτθν αντιμετϊπιςθ κάκε περιςτατικοφ παραβίαςθσ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. 
 
Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία εγγυάται ότι οι υπό-εκτελοφντεσ τθν επεξεργαςία με τουσ οποίουσ ζχει 
ςυμβλθκεί με ξεχωριςτι ςφμβαςθ εφαρμόηουν πολιτικζσ διαχειρίςεωσ παραβιάςεων προςωπικοφ 
χαρακτιρα με ανάλογεσ διαδικαςίεσ και ζχουν λάβει όλα τα αντίςτοιχα μζτρα. 
 
Θ ανωτζρω υποχρζωςθ ενθμζρωςθσ δεν αναιρεί άλλεσ υποχρεϊςεισ ενθμζρωςθσ του εκτελοφντοσ τθν 
επεξεργαςία, οι οποίεσ ζχουν τυχόν προβλεφκεί ςτθν δθμόςια ςφμβαςθ και οι οποίεσ εξακολουκοφν να 
ιςχφουν.  
 
 

Πολιτικι διαγραφισ ι Επιςτροφισ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 
 
Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία ι/και ο υπό-εκτελϊν τθν επεξεργαςία οφείλουν να διαγράψουν τα δεδομζνα 
προςωπικοφ χαρακτιρα του υπεφκυνου επεξεργαςίασ εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ 10 θμερϊν, από τθν 
θμερομθνία διακοπισ τθσ επεξεργαςίασ και ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία κα βεβαιϊνει τθν διαγραφι όλων 
των αντιγράφων των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που ζχει λάβει από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ 
και τυχόν ζχει διαβιβάςει ςτον υπό-εκτελϊν τθν επεξεργαςία. 
 
Ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ δφναται ςτο πλαίςιο τθσ διακριτικισ του ευχζρειασ, να απαιτιςει από τον 
εκτελοφντα εγγράφωσ και το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία διακοπισ τθσ επεξεργαςίασ να του επιςτρζψει 
το ςφνολο των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα του υπεφκυνου επεξεργαςίασ ςε αντίγραφο μζςω 
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αςφαλοφσ αρχείου, ο μορφότυποσ του οποίου ζχει προςυμφωνθκεί με τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ι/και 
να διαγράψει, βεβαιϊνοντασ παράλλθλα τθν διαγραφι, όλων των υπόλοιπων αντιγράφων των δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα του υπεφκυνου επεξεργαςίασ, που επεξεργαηόταν ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία 
ι/και ο τυχόν υπό-εκτελϊν τθν επεξεργαςία. 
 
Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία ι/και ο τυχόν υπό-εκτελϊν τθν επεξεργαςία διατθροφν τα δεδομζνα 
προςωπικοφ χαρακτιρα του υπεφκυνου επεξεργαςίασ, όταν απαιτείται από το ιςχφον 
νομοκετικό/κανονιςτικό πλαίςιο και μόνο για τθν περίοδο που απαιτείται, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο 
εκτελϊν τθν επεξεργαςία διαςφαλίηει τθν τιρθςθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ και τθσ αςφάλειασ του ςυνόλου 
των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα του υπεφκυνου επεξεργαςίασ και ότι θ εν λόγω επεξεργαςία 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα πραγματοποιείται μόνο για τουσ ςυγκεκριμζνουσ ςκοποφσ που 
απαιτοφν τθν αποκικευςι τουσ και για κανζναν άλλο ςκοπό. 
 
Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία παρζχει ςτον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ζγγραφθ βεβαίωςθ για τθν πλιρθ 
ςυμμόρφωςθ του ίδιου και των υπό-εκτελοφντων τθν επεξεργαςία με τα προβλεπόμενα ςτθν παροφςα 
πολιτικι και ςτθν δθμόςια ςφμβαςθ εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν θμερομθνία διακοπισ τθσ επεξεργαςίασ, 
εκτόσ αν απαιτείται να προςκομιςτεί θ εν λόγω βεβαίωςθ νωρίτερα λόγω καταγγελίασ ςτθν Αρχι 
Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα ι λόγω οποιαςδιποτε δικαςτικισ ι εξωδικαςτικισ 
διαμάχθσ, ςτθν οποία περίπτωςθ θ βεβαίωςθ κα προςκομιςτεί άμεςα.  
 
 

Μθ τιρθςθ τθσ παροφςθσ πολιτικισ και των ςχετικϊν προβλεπόμενων ςτθν δθμόςια ςφμβαςθ 
 
Θ μθ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του εκτελοφντοσ τθν επεξεργαςία ι/και των υπό-εκτελοφντων τθν 
επεξεργαςία όπωσ περιγράφονται ςτθν παροφςα πολιτικι και κα προβλζπονται ςτθν δθμόςια ςφμβαςθ 
κα ςυνεπάγεται τθν επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν κατά τα οριηόμενα ςτθν εκάςτοτε δθμόςια ςφμβαςθ. Ο 
εκτελϊν τθν επεξεργαςία κα ευκφνεται για κάκε πταίςμα αυτοφ, των υπό-εκτελοφντων τθν επεξεργαςία 
και των εν γζνει προςτθκζντων του και κα υπζχει υποχρζωςθ πλιρουσ αποκατάςταςθσ κάκε ηθμίασ τθσ 
Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., θ οποία κα οφείλεται ι κα ςυνδζεται άμεςα ι ζμμεςα με τθν παράβαςθ από τον 
εκτελοφντα των όρων τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ι/και του ιςχφοντοσ εκάςτοτε νομοκετικοφ πλαιςίου. 
 
Ο εκτελϊν επεξεργαςία ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιαςδιποτε αναλθφκείςασ υποχρζωςισ του ζναντι 
τθσ ΕΥΔΑΡ κα κεωρείται ο ίδιοσ υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ. 
 
 
Κάκε προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, ο ανάδοχοσ κακϊσ και κάκε τρίτο πρόςωπο που εμπλζκεται ςτθν 
εκτζλεςθ εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ που κα ςυναφκεί μεταξφ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. και του αναδόχου 
διαβάηοντασ το παρόν λαμβάνει γνϊςθ τθσ ωσ άνω επεξεργαςίασ που είναι ςφμφωνθ με τον Κανονιςμό 
(ΕΕ) 2016/679 αποκλειςτικά για τουσ ςκοποφσ που προαναφζρκθκαν και για ςκοποφσ ςυμβατοφσ με 
αυτοφσ κακϊσ και των υποχρεϊςεων του εκτελοφντα τθν επεξεργαςία και των τυχόν υπό-εκτελοφντων τθν 
επεξεργαςία προςϊπων. Μζςω τθσ ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. κακϊσ και με 
τθν υπογραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κεωρείται ότι τα υποκείμενα των προςωπικϊν δεδομζνων ζχουν 
λάβει γνϊςθ και ςυναινοφν ςτθν επεξεργαςία των προςωπικϊν τουσ δεδομζνων. 
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