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με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 250.000,00€ (διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ ακριβώς)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (Καθαρή Αξία: 201.612,90 €).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα

16/3/2021 ΤΡΙΤΗ 15:00 μ.μ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
iΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & 
ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ii 2019ΕΠ00800008
(ΠΔΕ 2019)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  προμηθείας

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
& ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ»

Εκτιμώμενης αξίας  201.612,90 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24%),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
 α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και 

β) τους όρους της παρούσας
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση Στρωμνίτσης 53

Πόλη Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομικός Κωδικός 54210

Τηλέφωνο 2313331164, 2313331186

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο B.Papadimitriou@pkm.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Βασιλική Παπαδημητρίου

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο http://www.pkm.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ανήκει στην  Γενική Κυβέρνηση -
Υποτομέας ΟΤΑ.

 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.1

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή  Γενικών Δημοσίων Υπηρεσιών

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι ο Νόμος 4412/2016

Στοιχεία Επικοινωνίας 2 
α)  Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  είναι  διαθέσιμα  για  ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση  &  δωρεάν  ηλεκτρονική
πρόσβαση  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης www.promitheus.gov.gr  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  καθώς  και  στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας   www  .  pkm  .  gov  .  gr  

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www  .  promitheus  .  gov  .  gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www  .  pkm  .  gov  .  gr   

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης3

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 2019 ,
Κωδ.  ΣΑΕΠ008.  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται  από Πιστώσεις  του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων  (αριθ.  ενάριθ.  Έργου  2019ΕΠ00800008),  βάσει  της  υπ’  αριθμ.  135476/27.12.2019
Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: Ω46846ΜΤΛΡ-ΔΕΗ)

1 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ)
Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική
προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.

2 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
3 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ ν. 4412/2016
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Για  την  παρούσα  σύμβαση  έχει  εκδοθεί  Βεβαίωση  έγκρισης  πρωτογενούς  αιτήματος  (ΑΔΑΜ:
19REQ006047357  2019-12-17)  του  έργου  με  τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ»   με ΑΔΑΜ: 20REQ006177321 / 2020-01-20.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι  η  προμήθεια  και  εγκατάσταση  Μετεωρολογικών  και  Σταθμημετρικών
Σταθμών.  Πιο  συγκεκριμένα  θα  γίνει  προμήθεια  και  εγκατάσταση  ενός  Ολοκληρωμένου  συστήματος
μέτρησης  και  επεξεργασίας  φυσικοχημικών  παραμέτρων  των  λιμών  Βεγορίτιδας  και  Δοϊράνης  της
Κεντρικής Μακεδονίας και μετεωρολογικών και κλιματολογικών παραμέτρων σε πέντε περιοχές του Νομού
Χαλκιδικής. 

Σκοπό έχει τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων με τα οποία θα είναι δυνατός ο υπολογισμός τιμών
μεγεθών που είναι απαραίτητα για τη σύνταξη τεχνικών υδραυλικών μελετών για την κατασκευή έργων
αντιπλημμυρικής προστασίας .

Ο Ανάδοχος της σύμβασης θα αναλάβει την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών που
απαιτούνται για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Το σύστημα θα αποτελείται από: 

Α) Τηλεμετρικοί  Σταθμοί μέτρησης ποιότητας & στάθμης νερού για τις λίμνες  Δοϊράνη Ν. Κιλκίς
και Βεγορίτιδα Ν. Πέλλας:

 Τηλεμετρικός Σταθμός μέτρησης ποιότητας & στάθμης νερού για την Λίμνη Δοϊράνη Ν. Κιλκίς

 Τηλεμετρικός Σταθμός μέτρησης ποιότητας & στάθμης νερού για την Λίμνη Βεγορίτιδα Ν.
Πέλλας

Οι παραπάνω σταθμοί θα είναι πλωτοί και θα αποτελούνται από τα εξής τμήματα:

α) Μονάδα μέτρησης, καταγραφής και τηλεμετάδοσης των μετρήσεων

β) Ηλιακός συλλέκτης, για την ηλεκτρική τροφοδοσία της μονάδας τηλεμετρίας

γ) Διάταξη τροφοδοσίας με Φ/Β για την τροφοδοσία των αισθητήρων και των λοιπών διατάξεων.

     Περιλαμβάνει εσωτερική καλωδίωση και στεγανό κουτί

δ) Πλωτήρας

ε) Αυτόματος φωτεινός σηματοδότης

στ) Αισθητήρας στάθμης της λίμνης με πιεζοηλεκτρικό αισθητήρα

  ζ) Πολυαισθητήρας μέτρησης (Αγωγιμότητας, Ολικά Διαλυμένων Στερεών, Αλατότητας,Θερμοκρασίας,
pH,Διαλυμένου Οξυγόνου) και με σύστημα καθαρισμού με περιστρεφόμενη βούρτσα

η) Φασματοφωτομετρικός αισθητήρας (για την μέτρηση Νιτρικών ΝΟ3, Ν,Θολότητας, Ολικό οργανικό
άνθρακα)

θ)  Τηλεμετάδοση λειτουργικών στοιχείων των σταθμών:

 Τάση μπαταρίας

 Λειτουργίας ηλιακού συλλέκτη 

 Ισχύος εκπεμπόμενου και λαμβανόμενου σήματος 

Επιπλέον θα παρέχεται :

-Τεχνική υποστήριξη και βαθμονόμηση ανά έξι (6) μήνες για τρία (3) χρόνια.

- Αναλώσιμα λειτουργίας για τρία (3) χρόνια.

- Πακέτο τηλεμετρίας για την μεταφορά δεδομένων ανά έτος για τρία (3) χρόνια.
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Ο πρώτος υδρολογικός σταθμός θα εγκατασταθεί σε αντιπροσωπευτικό σημείο της λίμνης Βεγο-
ρίτιδας που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Η εγκατάσταση θα είναι πλωτή.

Ο  δεύτερος  υδρολογικός  σταθμός  θα  εγκατασταθεί  σε  αντιπροσωπευτικό  σημείο  της  λίμνης
Δοϊράνης που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Η εγκατάσταση θα είναι πλωτή.

Β) Πέντε (5)  Τηλεμετρικοί Μετεωρολογικοί Σταθμοί μέτρησης μετεωρολογικών στοιχείων
στις κάτωθι περιοχές :

 Τηλεμετρικός Μετεωρολογικός Σταθμός μέτρησης μετεωρολογικών στοιχείων περιοχή
Παρθενώνα Νέου Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής

 Τηλεμετρικός Μετεωρολογικός Σταθμός μέτρησης μετεωρολογικών στοιχείων περιοχή
Συκιάς Δήμου Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής 

 Τηλεμετρικός Μετεωρολογικός Σταθμός μέτρησης μετεωρολογικών  στοιχείων περιοχή
Μεγάλης Παναγίας Δήμου Αριστοτέλη Ν. Χαλκιδικής  

 Τηλεμετρικός Μετεωρολογικός Σταθμός μέτρησης μετεωρολογικών στοιχείων περιοχή
Ταξιάρχη Δήμου Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής

 Τηλεμετρικός Μετεωρολογικός Σταθμός μέτρησης μετεωρολογικών στοιχείων περιοχή
Ριζών Δήμου Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής

Οι παραπάνω  Μετεωρολογικoί σταθμοί θα αποτελούνται από τα εξής  τμήματα:

α) Μονάδα μέτρησης, καταγραφής και τηλεμετάδοσης των μετρήσεων

β) Ηλιακός συλλέκτης, για την ηλεκτρική τροφοδοσία της μονάδας τηλεμετρίας

γ) Πλήρη μετεωρολογικός σταθμός, για την μέτρηση των παρακάτω παραμέτρων:

Ταχύτητα  ανέμου,  Διεύθυνση ανέμου,  Ολική  ηλιακή  ακτινοβολία,  Βροχόπτωση,  Θερμοκρασία
αέρα, Υγρασία αέρα, Βαρομετρική πίεση, Αριθμός κεραυνών, Απόσταση πτώσης κεραυνών, Πίε-
ση ατμών, Ριπή ανέμου και καθετότητα ιστού

Επιπλέον θα παρέχεται :

 Τεχνική υποστήριξη και βαθμονόμηση ανά έξι (6) μήνες για τρία (3) χρόνια. 

 Αναλώσιμα λειτουργίας για τρία (3) χρόνια.

 Πακέτο τηλεμετρίας για την μεταφορά δεδομένων ανά έτος για τρία (3) χρόνια.

Γ)     Λογισμικό λήψης και επεξεργασίας των μετρήσεων

Δ)     Πύλη εισόδου των μετρήσεων

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΎΟΥ

Το σύστημα θα αποτελείται από 

1. Δύο (2) τηλεμετρικούς σταθμούς μέτρησης, καταγραφής και τηλεμετάδοσης των σταθμών, και
της ποιότητας υδάτων (υδρολογικοί σταθμοί).

2. Πέντε (5) μετεωρολογικούς σταθμούς

3. Κέντρο λήψης και επεξεργασίας των μετρήσεων 

Ο πρώτος υδρολογικός σταθμός θα εγκατασταθεί σε αντιπροσωπευτικό σημείο της λίμνης Βεγορίτιδας
που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Η εγκατάσταση θα είναι πλωτή.

Ο δεύτερος υδρολογικός  σταθμός θα εγκατασταθεί σε αντιπροσωπευτικό σημείο της λίμνης Δοϊράνης
που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Η εγκατάσταση θα είναι πλωτή.
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Το δίκτυο θα  μετρά,  θα μεταδίδει,  θα  επεξεργάζεται  και  θα  απεικονίζει  συνολικά  από το  δίκτυο  τις
παραμέτρους (Στάθμη νερού, Αγωγιμότητας, Ολικά Διαλυμένων Στερεών, Αλατότητας, Θερμοκρασίας,
Ph,  ORP,  Διαλυμένο Οξυγόνο  DO,  Νιτρικά ΝΟ3-Ν,  Θολότητα,  Ολικό οργανικό άνθρακα) καθώς και
Λειτουργικά  Στοιχεία  των  σταθμών  (Τάση  μπαταρίας,  Λειτουργίας  ηλιακού  συλλέκτη,  Ισχύος
εκπεμπόμενου και λαμβανόμενου σήματος)

Σε πέντε σημεία της Π.Ε. Χαλκιδικής θα εγκατασταθούν οι μετεωρολογικοί σταθμοί ως εξης :

1. Τηλεμετρικός  Σταθμός  μέτρησης  μετεωρολογικών  στοιχείων,  περιοχή  Παρθενώνα  Νέου
Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας, Ν. Χαλκιδικής

2. Τηλεμετρικός Σταθμός μέτρησης μετεωρολογικών στοιχείων, περιοχή Συκιάς Δήμου Σιθωνίας, Ν.
Χαλκιδικής

3. Τηλεμετρικός Σταθμός μέτρησης μετεωρολογικών στοιχείων, περιοχή Μεγάλης Παναγίας Δήμου
Αριστοτέλη, Ν. Χαλκιδικής

4. Τηλεμετρικός  Σταθμός  μέτρησης  μετεωρολογικών στοιχείων,  περιοχή  Ταξιάρχη  Δήμου
Πολυγύρου, Ν. Χαλκιδικής

5. Τηλεμετρικός Σταθμός μέτρησης μετεωρολογικών στοιχείων,  περιοχή Ριζών Δήμου Πολυγύρου,
Ν. Χαλκιδικής

Οι ακριβείς θέσεις θα υποδειχθούν κατά την φάση υλοποίησης. Όλες οι θέσεις θα είναι σε ασφαλή και
προσβάσιμα σημεία με όχημα τουλάχιστον 4 Χ4.

Οι μετεωρολογικοί σταθμοί θα εγκατασταθούν σε φυσικό έδαφος.  

Στην έδρα της υπηρεσίας θα εγκατασταθεί το κέντρο λήψης των μετρήσεων.

Το δίκτυο θα μετρά,  θα μεταδίδει,  θα επεξεργάζεται  και  θα απεικονίζει  συνολικά από το δίκτυο,  τις
παραμέτρους  (Ταχύτητα  ανέμου,  Διεύθυνση  ανέμου,  Ολική  ηλιακή  ακτινοβολία,  Βροχόπτωση,
Θερμοκρασία  αέρα,  Υγρασία  αέρα,  Βαρομετρική  πίεση,  Αριθμός  κεραυνών,  Απόσταση  πτώσης
κεραυνών, Πίεση ατμών, Ριπή ανέμου, καθετότητα ιστού) καθώς και λειτουργικά στοιχεία των σταθμών
(Τάση μπαταρίας, Λειτουργίας ηλιακού συλλέκτη, Ισχύος εκπεμπόμενου και λαμβανόμενου σήματος)

 

Εκτός των αρχικών παραμέτρων, μελλοντικά να μπορούν να μετρούνται από το ίδιο το δίκτυο επιπλέον
παράμετροι . 

Αυτόματα το λογισμικό να ενημερώνει για τυχόν υπερβάσεις, ή άλλες συνθήκες που θα οριστούν, μέσω
email, σε ένα, ή και παραπάνω επόπτες. 

Πάνω στον χάρτη να εμφανίζονται ταυτόχρονα όλα τα σημεία μέτρησης,  με την κατάσταση λειτουργίας
και τις τρέχουσες μετρήσεις.

Η ανανέωση των μετρήσεων θα γίνεται κάθε 1 ώρα

Υ  ΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1. Προετοιμασία θέσεων

2. Εγκατάσταση συστημάτων 

3. Πλήρη εκπαίδευση του προσωπικού. Να δοθεί πλήρες πρόγραμμα. Η διάρκεια εκπαίδευσης δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από δύο (2) ημέρες.

4. Τεχνική υποστήριξη για τρία (3) χρόνια

5. Προληπτική συντήρηση για τρία (3) χρόνια. Στις τεχνική προσφορά θα πρέπει να υπάρχει αναλυ-
τική  περιγραφή.  Η προληπτική  συντήρηση δεν  μπορεί  να είναι  συχνότερη  από 4 μήνες  και
αραιότερη από 6 μήνες. 

6. Κόστος γραμμών τηλεμετρίας για τρία (3) χρόνια
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Β  ΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ  

Σε κάθε θέση μέτρησης θα τοποθετηθεί  μια ασύρματη μονάδα τηλεμετρίας «ΜΤ»

Στην ΜΤ θα καταλήγουν ενσύρματα οι μετρήσεις των συστημάτων μέτρησης ποιότητας νερού, στάθμης
και των μετεωρολογικών παραμέτρων.

Όλοι οι σταθμοί θα είναι ενεργειακά αυτόνομοι και θα λειτουργούν με μικρούς ηλιακούς συλλέκτες. Για
τους υδρολογικούς σταθμούς, η μονάδα συλλογής και μετάδοσης των μετρήσεων θα πρέπει να διαθέτει
ανεξάρτητο σύστημα τροφοδοσίας από τον μετρητικό εξοπλισμό. 

Οι σταθμοί θα πρέπει να έχουν πλήρη ενεργειακή αυτονομία για τουλάχιστον  10 μέρες, σε περίπτωση
απώλειας των ηλιακών συλλεκτών. Στις τεχνικές προσφορές θα πρέπει να υπάρχει σχετική ενεργειακή
ανάλυση. 

Ο όγκος των συστημάτων θα είναι μικρός ώστε να μην προκαλεί οπτική όχληση και να αποτρέπονται οι
βανδαλισμοί – κλοπές 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται  στους  ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων CPV:

38127000-1 Μετεωρολογικοί Σταθμοί

38292000-2 Υδρογραφικά Όργανα

48000000-8 Πακέτα Λογισμικών

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται  στο ποσό των  250.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%)  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  € 201.612,90      ΦΠΑ : 48.387,10  ).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε  5 μήνες

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι  της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει 4 τιμής .

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως5:

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

του  ν.  4314/2014  (Α'  265)6, “Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου  της  13ης Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L 156/16.6.2012)  στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,

του  ν.  4270/2014  (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

του  ν.  4250/2014  (Α'  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

4 Άρθρο 86 ν.4412/2016. 
5 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με
την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.

6         Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,7

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

του  ν.  3861/2010  (Α’  112)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και
πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)8 

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών9

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

του  ν.  3310/2005  (Α'  30)  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων”  για  τη  διασταύρωση  των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών  Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες  ανάληψης  έργων  ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»10, της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του  ν.3310/2005,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το
ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του
άρθρου 65 του ν.  4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α)  των μη «συνεργάσιμων φορολογικά»
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»11.  

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

του  π.δ  28/2015  (Α'  34)  “Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια  έγγραφα  και
στοιχεία”, 

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.της
με αρ.  57654 (Β’  1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και  Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

7 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
8 Ειδικά  η  υποχρέωση  δημοσίευσης  προκήρυξης  σε  δύο  ημερήσιες  οικονομικές  εφημερίδες  ευρείας  κυκλοφορίας,  που

προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος έχει καταργηθεί από 01.01.2018, σύμφωνα με την παρ. 10
του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν
ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379.

9 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως
άνω  απόφασης,  έχει  καταργηθεί  από  01.01.2018,  σύμφωνα  με  την  παρ..  10  του  άρθρου  379.  Ειδικά  η  υποχρέωση
δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της
παρ. 12 του άρθρου 379.

10 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο
8 του ν.  3310/2005,  σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου
ευρώ (1.000.000,00 €)

11       Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε
έτος. Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
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της  με  αρ.  56902/215  (Β'  1924/2.6.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

Την αριθμ. 135476/27/12/2019 (ΑΔΑ: Ω46846ΜΤΛΡ-ΔΕΗ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων  για  την  ένταξη  του  έργου  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  &
ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» στη ΣΑΕΠ 008 του ΠΔΕ, με ενάριθμο 2019ΕΠ00800008

Την αριθμ.  87/26-01-2021  (ΑΔΑ: 94ΗΗ7ΛΛ-ΙΜΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Κεντρικής  Μακεδονίας  που  αφορά  την  έγκριση  των  όρων  της  παρούσας και  την  έγκριση
διενέργειας διαγωνισμού

Την αριθμ.  87/26-01-2021  (ΑΔΑ: 94ΗΗ7ΛΛ-ΙΜΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Κεντρικής  Μακεδονίας,  με  την  οποία  συγκροτήθηκε  τριμελής  επιτροπή  διενέργειας  και  τεχνικής
αξιολόγησης του παρόντος διαγωνισμού.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/03/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.12

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης

www.promitheus.gov.gr , την   19/03/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

1.6 Δημοσιότητα

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  ακόμη  και  στη  διαδικτυακή  πύλη  του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ,   όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 105553

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με
το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 

Η  προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση  16  της
παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο
http  ://  et  .  diavgeia  .  gov  .  gr  /    (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη  καταχωρήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής,  στη  διεύθυνση
(URL):www  .  pkm  .  gov  .  gr  ,   στις 18/02/2021

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

    Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

12 Κατά  τον  καθορισμό  των  προθεσμιών  παραλαβής  των  προσφορών  οι  Α.Α.  λαμβάνουν  υπόψη  την  πολυπλοκότητα  της
σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου
121 του ίδιου νόμου
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις  διατάξεις  της περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές
συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες
απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α  του  ν.  4412/2016.  Η  τήρηση των εν  λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται  και βεβαιώνεται  από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους13 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

13 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης14 είναι τα ακόλουθα:

 η  προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ 21PROC008143561 2121-02-15))  

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής .

 το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

 το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες  οι  ανταλλαγές  πληροφοριών,  ιδίως  η  ηλεκτρονική  υποβολή,  εκτελούνται  με  τη  χρήση  της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  η  οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 15.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 5 ημέρες πριν την
καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  και  απαντώνται  αντίστοιχα  στο  δικτυακό  τόπο  του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους  στο  σύστημα
οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  από  εκείνους  που  διαθέτουν  σχετικά  διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο
των  ερωτημάτων  είναι  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένο16.  Αιτήματα  παροχής  διευκρινήσεων  που
υποβάλλονται  είτε με άλλο τρόπο είτε  το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει  δεν είναι  ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

14 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει ή
να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του
άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των
τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την
προσκόμιση των εγγράφων από τους  υποψηφίους και  τους προσφέροντες,  των  πληροφοριών σχετικά με  τις  γενικές  και
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία
αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2
του  άρθρου  297,  το  σχέδιο  της  σύμβασης  μετά  των  παραρτημάτων  αυτής  και  η  τεχνική  συγγραφή  υποχρεώσεων  που
περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές

15 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και
την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται
ειδικά  εργαλεία,  συσκευές  ή  μορφότυποι  περιγράφονται  στο  σημείο  αυτό  ταυτόχρονα  με  τον  τρόπο  πρόσβασης  των
ενδιαφερομένων.

16 Πρβλ την  με  αρ.  56902/215  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14)
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α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών17.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα (εκτός των φυλλαδίων, εγχειριδίων και
λοιπού υλικού τεκμηρίωσης τεχνικών προδιαγραφών). Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)18.Ειδικά,
τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 19. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης  της  5.10.1961,  που  κυρώθηκε  με  το  ν.  1497/1984  (Α΄188).  Ειδικά,  τα  αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.20 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν
να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα [πχ αγγλική], χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς και  μεταξύ  αυτής  και  του  αναδόχου,  θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα21.

2.1.5 Εγγυήσεις22

Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  τα  τοκομερίδια  ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται  κατ’  επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα

17 Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
18 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή

επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας
του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apos le” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-
10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα
περί Δικηγόρων.

19 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
20 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171). 
21 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
22 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
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κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση,  ζ)  τους  όρους  ότι:  αα)  η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  ο  δε  εκδότης
παραιτείται  του δικαιώματος της διαιρέσεως και  της διζήσεως, και  ββ) ότι  σε περίπτωση κατάπτωσης
αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της
σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη
υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός
πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύμφωνα με τα Υποδειγμάτα του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσης.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την  εγκυρότητά  τους.  Προς  διευκόλυνση  της  υπηρεσίας  ως  προς  τη  διαπίστωση  εγκυρότητας  των
εγγυητικών επιστολών ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής οφείλει να αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του
συγκεκριμένου φορέα έκδοσης της εγγθτηικής επιστολής, όπως ταχυδρομική δ/νση (υποκαταστήματος),
τηλέφωνο, φαξ και δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομίου (e-mail).

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή  νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και  κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων
συμβάσεων.23

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή24 για την υποβολή προσφοράς25.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.26

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής27

2.2.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής28 2% επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ανευ ΦΠΑ και ανέρχεται στο ποσό των  τεσσάρων χιλιάδων τριάντα

23 Στον βαθμό που καλύπτονται  από τα Παραρτήματα 1,  2,  4 και  5 και  τις  γενικές  σημειώσεις του  σχετικού με την  Ένωση
Προσαρτήματος  I της  ΣΔΣ,  καθώς  και  τις  λοιπές  διεθνείς  συμφωνίες  από  τις  οποίες  δεσμεύεται  η  Ένωση,  οι  A.A.
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς της Ένωσης

24 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
25 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)

26 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
27 Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5 του άρθρου 72 του ν.4412/2016
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δύο ευρώ  και  είκοσι  έξι  λεπτών (4.032,26  ευρώ)29, σύμφωνα  με  το  σχέδιο  εγγυητικής  επιστολής
συμμετοχής στο διαγωνισμό που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος  της  προσφοράς  του  άρθρου  2.4.5  της  παρούσας,  άλλως  η  προσφορά  απορρίπτεται.  Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει,
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο με  την  προσκόμιση της  εγγύησης καλής
εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 30

2.2.2.3.  Η εγγύηση  συμμετοχής  καταπίπτει,  αν  ο  προσφέρων  αποσύρει  την  προσφορά  του  κατά  τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού31 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι
από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη32 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους: 

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και  στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της  31.7.2003,  σ.  54),  καθώς  και  όπως  ορίζεται  στην  κείμενη  νομοθεσία  ή  στο  εθνικό  δίκαιο  του
οικονομικού φορέα, 

γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με  την  προστασία  των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48), 

28 Σε  περίπτωση υποβολής προσφοράς για  ένα ή περισσότερα τμήματα της  σύμβασης,  το ύψος της  εγγύησης συμμετοχής
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ.
1α ν. 4412/2016)

29 Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1
άρθρου 72 ν. 4412/2016). 

30 Πρβ. αρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οπως τροποποιηθηκε με την περ. 4 του αρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171).

31 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, οπως τροποποιηθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.
32  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. 

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι: 
α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της ως
άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο
Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις, 
β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του
ΤΕΥΔ  και  ειδικότερα,  αντί  της  αναφοράς  σε  “τελεσίδικη καταδικαστική  απόφαση”,  δεδομένης  της  ως  άνω νομοθετικής
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η  δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002,  για την καταπολέμηση της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L 164 της 22.6.2002,  σ.  3)  ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε)  νομιμοποίηση εσόδων από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και  τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),
η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον
στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχι-
στον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου33.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφο-
ρά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις ,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της κα-
ταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 34

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

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

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

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε  υπαγόμενος  σε  δεσμευτικό  διακανονισμό  για  την
καταβολή τους35. 

33 Πρβλ.  άρθρο 73 παρ.  1 τελευταία δύο εδάφια του ν.  4412/2016,  όπως τροποποιήθηκαν με το  άρθρο 107 περ.  7 του ν.
4497/2017.

34 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. 
35 Πρβλ.  άρθρο  73  παρ.  2  τελευταίο  εδάφιο  του  ν.  4412/2016.  Σχετική  δήλωση  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο έντυπο
υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 
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ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα,  μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τρεις  (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 36

2.2.3.3. Αποκλείεται37 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201638, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας39, 

(γ)  υπάρχουν  επαρκώς  εύλογες  ενδείξεις  που  οδηγούν  στο  συμπέρασμα  ότι  ο  οικονομικός  φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε)  εάν  μία  κατάσταση στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού από την  πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή
προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ)  εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών  που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα

36  Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
37 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά

συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού
της  παρ.  4,  συνεκτιμώντας  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  της  υπό  ανάθεση  σύμβασης  (εκτιμώμενη  αξία  αυτής,  ειδικές
περιστάσεις κλπ),  με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 -  άρθρο 73 παρ.  4).
Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές
της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και
τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.

38 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.

39 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
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στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται  να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση, 

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμε-
τάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 40

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

2.2.3.5. Οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)41 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί,  σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  σε  εθνικό  επίπεδο,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί  να κάνει  χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 42.

2.2.3.6. Η  απόφαση  για  την  διαπίστωση της  επάρκειας  ή  μη  των επανορθωτικών μέτρων  κατά  την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν.  4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται  αυτοδίκαια και  από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής43 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας44 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι  εγγεγραμμένοι  σε  ένα  από  τα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα  που  τηρούνται  στο  κράτος
εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση  ορίζεται  στο  Παράρτημα  XI  του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς

40 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. 
41 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
42 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016. 
43 Επισημαίνεται ότι  όλα τα κριτήρια επιλογής είναι  προαιρετικά,  τίθενται  στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και  τη

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 75
παρ.  1  του  ν.  4412/2016).  Επισημαίνεται,  επίσης,  ότι  οι  A.A.  μπορούν  να  επιβάλλουν  στους  οικονομικούς  φορείς  ως
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα,
κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής,  ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη
διακήρυξη. 

44 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016
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συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι  σε  αντίστοιχα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα.  Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα
οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  Βιοτεχνικό  ή  Εμπορικό  ή  Βιομηχανικό
Επιμελητήριο.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια45 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης της
σύμβασης οι  οικονομικοί  φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών σε ευρώ
τριών τελευταίων ετών ίσο ή μεγαλύτερο από το 80% του προϋπολογισμού της παρούσας σύμβα-
σης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Επισημαίνεται  ότι ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών
πρέπει να προκύπτει από εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις.

Σε περίπτωση ένωσης Οικονομικών φορέων που υποβάλλεται κοινή προσφορά το ανωτέρω κριτήριο αρ-
κεί να πληρούται από τα μέλη της Ένωσης αθροιστικά

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα46 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει ιδιαίτερη εμπειρία στη σχεδίαση εγκατάσταση μετρητικών Συστημάτων του
συγκεκριμένου αντικειμένου.  Επί ποινή αποκλεισμού,  θα πρέπει να έχει εγκαταστήσει στην τελευταία
δεκαετία  τουλάχιστον  3  δίκτυα  μέτρησης  ποιοτικών  και  ποσοτικών  παραμέτρων  μεγάλων
υδάτινων σωμάτων. Ως μεγάλο υδάτινο σώμα εννοείται ποτάμια οι λίμνες. Το κάθε δίκτυο θα πρέπει να
περιέχει  τουλάχιστον  τρεις  διακριτούς  σταθμούς  μέτρησης  καθώς  επίσης  και  κέντρο  λήψης  και
επεξεργασίας δεδομένων. Πέραν των αποδεικτικών παράδοσης και  παραλαβής των εν λόγω δικτύων,
τουλάχιστον  ένα   από  αυτά  τα  δίκτυα  θα  πρέπει  να  βρίσκονται  σε  πλήρη  λειτουργία.  Η  επιτροπή
αξιολόγησης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω διαδικτύου στα εν λόγω δίκτυα όπως

45 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο
παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις
συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται,
περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα
κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία
έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία
με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.
Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος
καταλληλόλητας:  ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  και  η  τεχνική και  επαγγελματική  ικανότητα''  (ΑΔΑ
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.

46 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από
τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από
συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις
απαιτούμενες  επαγγελματικές  ικανότητες  εάν  διαπιστώσει  ότι  αυτός  έχει  συγκρουόμενα  συμφέροντα  που  ενδέχεται  να
επηρεάσουν  αρνητικά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης.  Στο  πλαίσιο  διαδικασιών  σύναψης  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  η
επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση ή τα
έργα μπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και της αξιοπιστίας τους. 

Οι  Α.Α.  μπορούν  να  επιλέξουν  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  κριτήρια  που  αναφέρονται  στο  παρόν  άρθρο  και  να
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των
ορίων),καθώς  και  τα  μέσα απόδειξης  του άρθρου  2.2.9.2.  Επισημαίνεται,  περαιτέρω,  ότι  μπορούν  (χωρίς  αυτό να είναι
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε
συγκεκριμένα  μεγέθη  (π.χ.  τουλάχιστον  .........  συναφείς  παραδόσεις/  υπηρεσίες  τα  3  τελευταία  έτη)  κατά  τρόπο
αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς
φορείς  να  δηλώσουν  τις  ζητούμενες  πληροφορίες  αναφέροντας  τη  μεθοδολογία  με  την  οποία  θα  αξιολογήσουν  τις
πληροφορίες  αυτές.  Πρβλ.  και  την  Κατευθυντήρια  Οδηγία  13  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  ''Κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής  δημοσίων
συμβάσεων  και  έλεγχος  καταλληλότητας:  ειδικά  η  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  και  η  τεχνική  και
επαγγελματική  ικανότητα''  (ΑΔΑ  ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και  ειδικότερα  την  Ενότητα  IV  παρ.  1,  όπου  παρατίθενται  σχετικά
παραδείγματα.
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επίσης και επιτόπου επισκέψεις σε σταθμούς των δικτύων. Οι τυχόν απαιτούμενες άδειες καθώς επίσης
και  το  κόστος  μετάβασης  επιτροπής  επιβαρύνουν  τους  υποψήφιους  αναδόχους.  Σχετική  δήλωση
αποδοχής θα πρέπει να κατατεθεί στο φάκελο δικαιολογητικών.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

Επί ποινή αποκλεισμού στην ομάδα έργου οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν 

α)  υπεύθυνο  έργου  πτυχιούχο  ΑΕΙ  /ΤΕΙ  ή  ισοδύναμου  τίτλου  σπουδών  εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων
εξωτερικού,  με  δεκαετή  επαγγελματική  εμπειρία  που  να  καλύπτει  αθροιστικά  το  πεδίο  σχεδιασμού
προμήθειας και τοποθέτηση επιστημονικού και τεχνικού εξοπλισμού τηλεμετρίας ποιοτικών και ποσοτικών
παραμέτρων νερού 

β) τεχνικό πεδίου με πενταετή εμπειρία στην εγκατάσταση τηλεμετρητικων συστημάτων και συμμετοχή σε
τουλάχιστον 3  έργα με αντικείμενο τη λήψη και τη μετάδοση δεδομένων από αισθητήρες πεδίου

Το σύνολο των ως άνω μελών της ομάδας έργου, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς, θα πρέπει  :

α) είτε να συνδέεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ή να είναι εταίροι ή μέλη διοίκησης του υποψηφίου
αναδόχου, 

β) είτε , σε περίπτωση υφιστάμενης, ή επικείμενης άμα τη αναλήψει της σύμβασης, απασχόλησης από την
Επιχείρηση  προσωπικού  της  «ομάδας»  που  δεν  αμείβεται  με  μισθολόγιο  ή  άλλων τυχόν  ελευθέρων
συνεργατών, θα επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του εν λόγω μη μόνιμα μισθοδοτούμενου εργαζόμενου,
στην οποία θα δηλώνεται ότι απασχολείται ή δέχεται να απασχοληθεί ως συνεργάτης της διαγωνιζόμενης
Επιχείρησης για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, με ημερομηνία υπογραφής μεταγενέστερη της
δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης και προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς. 

Για  την  ομάδα  έργου  θα  υποβάλετε   έκθεση  με  τα  προσόντα  και  την  εμπειρία  κάθε  μέλους  της
υπογεγραμμένο ψηφιακά από τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου, στον οποίο θα δηλώνονται
υπεύθυνα: Ονοματεπώνυμο, οι τίτλοι σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που διαθέτει έκαστο εκ
των ανωτέρω μελών της ομάδας, η εργασιακή του προϋπηρεσία (εργοδότης, καθήκοντα κ.λ.π.) για την
απόκτηση  της  εμπειρίας  στο  αντικείμενο  που  δηλώνεται,  καθώς  και  η  διάρκειά  της.  Η  Έκθεση  θα
συνοδεύεται από απλά φωτοαντίγραφα των πτυχίων και των επαγγελματικών του αδειών για κάθε μέλος.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με
το πρότυπο ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πρότυπο στον σχεδιασμό και και εγκατάσταση
συστημάτων περιβαλλοντολογικών παραμέτρων.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής
επάρκειας  (της  παραγράφου  2.2.5)  και  τα  σχετικά  με  την  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  (της
παραγράφου 2.2.6),  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής  φύσης των
δεσμών τους με αυτούς47. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Όταν  οι  οικονομικοί  φορείς  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων όσον  αφορά τα κριτήρια  που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης 48.

Υπό τους ίδιους όρους οι  ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται  στις  ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 49.

47 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης 

48 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται. 
49 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 ν. 4412/2016. 
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2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις  της παραγράφου 2.2.3 και  β)  πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο
Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)  (Β/3698/16-11-2016),  σύμφωνα  με  το  επισυναπτόμενο  στην
παρούσα  Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν.
1599/1986.

Το  ΤΕΥΔ50 καταρτίζεται  από  τις  αναθέτουσες  αρχές  βάσει  του  τυποποιημένου  εντύπου  του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-
ΑΚΗ).  Το  ΤΕΥΔ  σε  επεξεργάσιμη  μορφή  είναι  αναρτημένο  στην  ιστοσελίδα  της  ΕΑΑΔΗΣΥ
(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).

Το  ΤΕΥΔ  μπορεί  να  υπογράφεται  έως  δέκα  (10)  ημέρες  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία
υποβολής των προσφορών51

Σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  όπου περισσότερα από ένα  φυσικά πρόσωπα είναι  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),
το  οποίο  υπογράφεται,  το  οποίο  είναι  δυνατό  να  φέρει  μόνο  την  υπογραφή  του  κατά  περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου
2.2.3.1  της  παρούσας  για  το  σύνολο  των  φυσικών  προσώπων  που  είναι  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί  τον  οικονομικό φορέα για  διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.52

Όταν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του αλλά στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων, σύμφωνα με
το άρθρο 2.2.8,  πρέπει  να μεριμνά ώστε να υπάρχει  μαζί  με το δικό του ΤΕΥΔ και  χωριστό ΤΕΥΔ
δεόντως  συμπληρωμένο  και  υπογεγραμμένο  από  έκαστο  από  τους  τρίτους  φορείς  στους  οποίους
στηρίζεται.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα53

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την

50 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει  τα  ακόλουθα Μέρη:  Μέρος Ι  Πληροφορίες  σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης  και  την
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ  Πληροφορίες  σχετικά με  τον  οικονομικό φορέα,  Μέρος ΙΙΙ  Κριτήρια αποκλεισμού,  Μέρος IV
Κριτήρια  Επιλογής,  ...,  Μέρος  VI  Τελικές  δηλώσεις.  Επισημαίνεται  ότι  από  τις  2-5-2019,  παρέχεται  η  νέα  ηλεκτρονική
υπηρεσία Promitheus ESPDint     (h ps://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης
και διαχείρισης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη
Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www  .  promitheus  .  gov  .  gr  . Επισημαίνεται ότι η χρήση της ως άνω υπηρεσίας για τη σύνταξη του
ΤΕΥΔ  είναι  προαιρετική  για  τις  αναθέτουσες  αρχές  και  τους  οικονομικούς  φορείς,  καθώς  εξακολουθούν  να  έχουν  τη
δυνατότητα  να  διαμορφώσουν  το  .doc αρχείο  που  είναι  διαθέσιμο  στην  ιστοσελίδα  της  Αρχής  στη  διαδρομή
h p://www.eaadhsy.gr/index.php/category-ar cles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-
dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn

51       Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 Α’).
52 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ.
53 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016 Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η  A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει
στα  άρθρα  2.2.3  έως  2.2.8  της  παρούσας.  Εάν,  για  παράδειγμα,  δεν  απαιτήσει  ελάχιστα  επίπεδα  χρηματοοικονομικής
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας 
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υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201654.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων,  σύμφωνα  με  την  παράγραφό  2.2.8.  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται  στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)55.

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον  ο  τελευταίος  δεν  πληροί  το  σχετικό  κριτήριο  επιλογής  ή  για  τον  οποίο  συντρέχουν  λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.356.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης,  η οποία διατίθεται  δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων,  εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ) του
άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν57.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι  ένορκες  βεβαιώσεις  που  αναφέρονται  στην  παρούσα  Διακήρυξη,  εφόσον  έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης
για  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών58.  Σημειώνεται  ότι  δεν  απαιτείται  θεώρηση  του
γνησίου της υπογραφής τους.

Β. 1. Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά59:

54 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
55 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
56 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.3 προβλέπεται εφόσον η  A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016
57 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
58  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση

αδ’ του ν. 4605/2019.
59 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς

δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  ή  των  ακριβών  αντιγράφων  των  δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014.  Σημειωτέον  ότι  η  παραπάνω  ρύθμιση  δεν  καταλαμβάνει  τα  συμβολαιογραφικά  έγγραφα  (λ.χ.  πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται  ότι  δεν
θίγονται  και  εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με  συγκεκριμένη  επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι  εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει  ότι  πληρούνται  αυτές  οι  προϋποθέσεις.  Η  υποχρέωση  προσκόμισης  του  ως  άνω
αποσπάσματος αφορά και  στα μέλη του διοικητικού,  διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν  λόγω
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.260 και 2.2.3.361 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας,  που να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνο ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την
υποβολή του.

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται  από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.  Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από
το οικείο  Πρωτοδικείο  της  έδρας του  οικονομικού  φορέα,  το  δε  πιστοποιητικό ότι  δεν  έχει  τεθεί  υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. . Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα,
για  τους  εγκατεστημένους  στην  Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς  αποδεικνύεται  μέσω  της  ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων62

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού οργανισμού του κράτους -  μέλους ή  της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις  παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.2  και  στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ) Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.3.2γ  της  παρούσας,  πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση
Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  της  Επιθεώρησης  Εργασιακών  Σχέσεων,  από  το  οποίο  να
προκύπτουν  οι  πράξεις  επιβολής προστίμου που έχουν  εκδοθεί  σε  βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3.2 γ
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

60 Λαμβανομένου  υπόψη  του  σύντομου,  σε  πολλές  περιπτώσεις,  χρόνου  ισχύος  των  πιστοποιητικών  φορολογικής  και
ασφαλιστικής  ενημερότητας που εκδίδονται  από τους ημεδαπούς φορείς, οι  οικονομικοί  φορείς μεριμνούν να αποκτούν
εγκαίρως  πιστοποιητικά,  τα  οποία  να  καλύπτουν  και  τον  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς,  σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα
εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο,
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος.

61 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
62  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
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οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών63, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου τους]:

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας,
από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,64 καθώς και  αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την
ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το
οποίο να προκύπτει ότι οι  μετοχές είναι  ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο
από το οποίο να προκύπτει  η ονομαστικοποίηση μέχρι  φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει
συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου,  έγκυρη  και  ενημερωμένη  κατάσταση  μετόχων  που  κατέχουν  τουλάχιστον  1%  των
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την
τελευταία  Γενική  Συνέλευση,  αν  οι  μέτοχοι  αυτοί  είναι  γνωστοί  στην  εταιρεία.  Αν  δεν  προσκομισθεί
κατάσταση κατά  τα ανωτέρω,  η  εταιρεία  αιτιολογεί  τους  λόγους  που  οι  μέτοχοι  αυτοί  δεν  της  είναι
γνωστοί.

Η  αναθέτουσα  αρχή  δεν  υπεισέρχεται  στην  κρίση  της  ως  άνω  αιτιολογίας.  Δύναται,  ωστόσο,  να
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση
των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 65.και

ε)  για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

B. 2. Για  την απόδειξη  της απαίτησης  του  άρθρου 2.2.4.  (απόδειξη  καταλληλότητας για  την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας)  προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού  μητρώου  του  κράτους  εγκατάστασης.  Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε
κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή  εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή  της

63 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.  
64  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση

αδ’ του ν. 4605/2019.
65 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005. 
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χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.66

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται  ότι,  τα  δικαιολογητικά  που  αφορούν  στην  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,67 εκτός αν, σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για  την  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  της  παραγράφου  2.2.4  οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν α) οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων
στη περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας
που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ή β) δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών
για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα
(έτη 2017, 2018, 2019. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.68

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
έγγραφα που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των εν λόγω απαιτήσεων: 

α) Η τεκμηρίωση θα πρέπει να γίνει μέσω Καταλόγου Συμβάσεων που θα περιλαμβάνει αποκλειστικά και
μόνο τις  συμβάσεις  για  την  απόδειξη  της  τεχνικής ικανότητας  και  όχι  το  σύνολο  της επαγγελματικής
δραστηριότητας των οικονομικών φορέων. Στον Κατάλογο Συμβάσεων θα αναγράφονται τουλάχιστον ο
τίτλος  του  έργου,  ο  χαρακτηρισμός  του  ως  Ευρωπαϊκό  Συγχρηματοδοτούμενο  (διασυνοριακό,
διαπεριφερειακό, διακρατικό, και άλλα), το αντικείμενο των εργασιών με αναφορά στο ζητούμενο τομέα
υπηρεσιών  (Επιχειρηματικότητα),  οι  ημερομηνίες  έναρξης/ολοκλήρωσης  του  έργου  και  η  θέση  του
οικονομικού  φορέα  ως  επικεφαλής  στην  αντίστοιχη  ομάδα  έργου  (αυτόνομα  ή  μέσω
ένωσης/κοινοπραξίας). 

Μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο θα ζητηθεί  η προσκόμιση  των εγγράφων σε απλή ευανάγνωστη
φωτοτυπία του πρωτοτύπου των βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και της αντίστοιχης σύμβασης

Στις περιπτώσεις Κοινοπραξιών ή Ενώσεων η ζητούμενη εμπειρία αποτυπώνεται σε ένα ενιαίο Κατάλογο
Συμβάσεων (με αναφορά στο μέλος της ένωσης που τη διαθέτει 

β) Η  εμπειρία  της  Ομάδας  έργου  αποδεικνύεται  με  αναλυτικό  βιογραφικό  σημείωμα  στο  οποίο  θα
αναγράφεται  ο  ρόλος  στην  παρούσα  σύμβασης  (Υπεύθυνος  Έργου/  Αναπληρωτής  Υπεύθυνος
Έργου/Μέλος Ομάδας Έργου). Το βιογραφικό θα περιέχει κατάλογο (πίνακα) έργων μόνο συναφή με τα
απαιτούμενα προσόντα, στον οποίο θα περιλαμβάνεται τουλάχιστον ο τίτλος του έργου, ο χαρακτηρισμός
του ως Ευρωπαϊκό Συγχρηματοδοτούμενο (διασυνοριακό,  διαπεριφερειακό,  διακρατικό,  και  άλλα ),  το
αντικείμενο  των  εργασιών  με  αναφορά  στο  ζητούμενο  τομέα  υπηρεσιών  (Επιχειρηματικότητα),  οι
ημερομηνίες έναρξης/ολοκλήρωσης του έργου και η θέση στην αντίστοιχη ομάδα έργου. Η Αναθέτουσα
Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση δικαιολογητικών για την απόδειξη των ανωτέρω. Η
Γνώση της Αγγλικής αποδεικνύεται βάσει κανόνων ΑΣΕΠ. 

66 Πρβλ.  Παράρτημα  XI Προσαρτήματος  Α  ν.  4412/2016.  Επισημαίνεται  ότι  η  Α.Α.  απαιτεί  στην  εκάστοτε  διακήρυξη,  κατά
περίπτωση,  για  τους  εγκατεστημένους  στην  Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς  βεβαίωση  εγγραφής  σε  ένα  από  τα  σχετικά
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .

67  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν.
4605/2019.

68 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του
επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)
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Μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο θα ζητηθεί να προσκομίσει τίτλοι ή έγγραφα για την απόδειξη των
στοιχείων του αναλυτικού βιογραφικού. Οι τίτλοι σε απλά αντίγραφα που θα προσκομίσει ο προσωρινός
ανάδοχος θα πρέπει εφόσον είναι ξενόγλωσσα να είναι επίσημα μεταφρασμένοι.

Β.5.  Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό για
την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο  ISO9001:2015 ή ισοδύναμο στο πεδίο
εφαρμογής69 που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.7.

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης  εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,  αντίστοιχα  ΦΕΚ,  συγκρότηση
Δ.Σ.  σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,  κλπ.,  ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).  Από τα
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,  δικαίωμα υπογραφής κλπ.),  τυχόν τρίτοι,  στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους70 που προβλέπονται από τις
εκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος  VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής  εκδιδόμενο  από  την  αρμόδια  αρχή  ή  το  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  τον  αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  απαλλάσσονται  από  την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.8. Οι  ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην  περίπτωση που οικονομικός  φορέας επιθυμεί  να στηριχθεί  στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.71

69 Πρβλ  άρθρο  82  παρ.  1  ν.  4412/2016.  Οι  Α.Α.,  εφόσον  απαιτούν  την  προσκόμιση  πιστοποιητικών  εκδιδόμενων  από
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας,  συμπεριλαμβανομένης  της  προσβασιμότητας  για  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες,  παραπέμπουν  σε  συστήματα
διασφάλισης  ποιότητας  τα  οποία  βασίζονται  στη  σχετική  σειρά  ευρωπαϊκών  προτύπων  και  έχουν  πιστοποιηθεί  από
διαπιστευμένους οργανισμούς. Αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη.
Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος
οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για
λόγους  για  τους  οποίους  δεν  ευθύνεται  ο  ίδιος,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  αποδεικνύει  ότι  τα
προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Τα πιστοποιητικά
που  ζητούνται  πρέπει  να  έχουν  εκδοθεί  από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  και  να  βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας
συμμορφώνεται  με  τα  απαιτούμενα  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας,  συμπεριλαμβανομένης  της  προσβασιμότητας  για
άτομα με ειδικές ανάγκες και να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016.

70 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016. 
71 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης72 της Σύμβασης73 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής .

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  με  βάση  τις  απαιτήσεις  της  Διακήρυξης,  για  όλες  τις  περιγραφόμενες
υπηρεσίες. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται  υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής74.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1.  Οι προσφορές υποβάλλονται  από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά,  μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι  την καταληκτική ημερομηνία και  ώρα που ορίζει  η
παρούσα διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215
«Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 75.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκρι-
μένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται  από
εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης,
ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές
λεπτομέρειες και  διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδι-
κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

2.4.2.2. Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του
συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά  την  παρέλευση της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.  Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της76.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

72 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου
86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές
που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου
να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν
αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86).
Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ) 

73 Πρβλ  άρθρο  86  παρ.  1  και  τυποποιημένο  έντυπο  2  Παραρτήματος  II (Προκήρυξη  σύμβασης)  παρ.  II.2.5  Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).

74 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
75 Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως, εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 1

και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016)
76 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
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(α)  έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –Τεχνική  Προσφορά»  στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα77, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

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

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις  αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος.  Στην  συνέχεια  το  σύστημα  παράγει  τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού  αρχείου pdf (το  οποίο  θα  υπογραφεί  ηλεκτρονικά)  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη
περίπτωση  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να  παράγει  εκ  νέου  το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από
αυτόν  ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου  pdf και  εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί  από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από το  Σύστημα  εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  προσφοράς,  η  όποια αποστέλλεται  στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  άνω  στοιχείων  και
δικαιολογητικών προσκομίζονται  υποχρεωτικά  από τον  οικονομικό  φορέα στην  αναθέτουσα  αρχή,  σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή  σύμφωνα  με  τον  ν.  4250/2014.  Τέτοια  στοιχεία  και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν
εκδοθεί  από ιδιωτικούς φορείς και  δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που
φέρουν  τη  Σφραγίδα  της  Χάγης  (Apostille).  Δεν  προσκομίζονται  σε  έντυπη  μορφή  στοιχεία  και
δικαιολογητικά  τα  οποία  φέρουν  ηλεκτρονική  υπογραφή,  τα  ΦΕΚ,  τα  τεχνικά  φυλλάδια  και  όσα
προβλέπεται  από  το  ν.  4250/2014  ότι  οι  φορείς  υποχρεούνται  να  αποδέχονται  σε  αντίγραφα  των
πρωτοτύπων.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας78.

77 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017 
78 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να

αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους 
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική  διαδικασία
περιλαμβάνουν79:

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου
79 του ν. 4412/201680, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν  το  σχετικό  πρότυπο  ΤΕΥΔ το οποίο  έχει  αναρτηθεί,  και  σε  επεξεργάσιμη  μορφή
αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα  ΙΙ ),

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2
της παρούσας διακήρυξης.

Η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  προσκομίζεται  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο)  εντός  τριών  (3)
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική.  Επισημαίνεται  οτι  η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει  για τις
εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε)

Οι  ενώσεις  οικονομικών φορέων  που υποβάλλουν  κοινή προσφορά,  υποβάλλουν  το  ΤΕΥΔ για  κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος I της Διακήρυξης,
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει
ιδίως  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά,  βάσει  των  οποίων  θα  αξιολογηθεί  η  καταλληλόλητα  των
προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και την ανάλυση της Μεθοδολογικής Προσέγγισης υλοποίησης της
υπηρεσίας και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης καθώς και της δομής και οργάνωσης της ομάδας έργου. με
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα Ι81 82. 

Οι  οικονομικοί  φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται  να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν83.

2.4.4 Περιεχόμενα  Φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»  /  Τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής
οικονομικών προσφορών

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, δηλ.
λαμβάνεται υπόψη το συνολικό κόστος της προσφοράς για όλα τα πακέτα εργασίας, 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά τεμάχιο, αλλά και για το σύνολο. Η τιμή δηλώνεται
χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβανομένων όμως των υπέρ τρίτων λοιπών κρατήσεων.

Αν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  δεν  μπορεί  να  αποτυπωθεί  αναλυτικά  η  οικονομική  προσφορά,  ο
προσφέρων  θα  επισυνάψει  στον  (υπο)φάκελλο  “οικονομική  προσφορά”  την  ηλεκτρονική  οικονομική
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf, σύμφωνα με
το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος VI της παρούσας

Επισημαίνεται  ότι  το  εκάστοτε  ποσοστό  Φ.Π.Α.  επί  τοις  εκατό,  της  ανωτέρω  τιμής  θα  υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα. 

79 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016.
80 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα

αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www  .  eaadhsy  .  gr   
81 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016
82 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταλληλόλητα των υπηρεσιών και βάσει των οποίων

θα  αξιολογηθεί  η  τεχνική  προσφορά.  Αναφέρονται  υποχρεωτικά  τα  αποδεικτικά  στοιχεία  που  τυχόν  προβλέπονται  στις
τεχνικές προδιαγραφές των προς παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής
προσφοράς.

83 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016
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Στην τιμή περιλαμβάνονται  οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης84.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

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

Ως  απαράδεκτες  θα  απορρίπτονται  προσφορές  στις  οποίες:  α)  δεν  δίνεται  τιμή  σε  ΕΥΡΩ  ή  που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με
την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό
της  σύμβασης  που  καθορίζεται  και  τεκμηριώνεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή85 στο  μέρος  Β  του
Παραρτήματος Iτης παρούσας διακήρυξης. 

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής
που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών86 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει  χρόνο ισχύος
μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και  την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα
αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί  φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε  να παρατείνουν την
προσφορά και  την  εγγύηση συμμετοχής τους,  εφόσον τους ζητηθεί  πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε  όχι.  Στην  τελευταία περίπτωση,  η  διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών87

H αναθέτουσα αρχή με  βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και  της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής  προσφορών),  2.4.3.  (Περιεχόμενο  φακέλων  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  τεχνικής
προσφοράς),  2.4.4.  (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς,  τρόπος σύνταξης και  υποβολής
οικονομικών προσφορών) ,  2.4.5.  (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και  αξιολόγηση
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,88 

β)  η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν  επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και  την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,

84 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
85 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
86 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
87 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
88 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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γ)  για  την  οποία  ο  προσφέρων  δεν  έχει  παράσχει  τις  απαιτούμενες  εξηγήσεις,  εντός  της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με
την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ. 3.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της
παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά
μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη
ενώσεων,

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρού-
σης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών89

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
στις  19/03/2021 και ώρα 10:00 π.μ.

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

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο
στάδιο  αποκτά  πρόσβαση  στις  λοιπές  προσφορές  και  τα  υποβληθέντα  δικαιολογητικά  τους,  με  την
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα  ή  δικαιολογητικά  που  έχουν  υποβληθεί,  ή  να  διευκρινίσουν  το  περιεχόμενο  της  τεχνικής  ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μέλη του οργάνου90.

β)  Στη  συνέχεια  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  μόνο  των  τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή
όσων τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας..

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο  πρακτικό,  το  οποίο  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.

γ)  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης,  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  αποσφραγίζονται,  κατά  την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών
προσφορών. εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

δ)  Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό
κοινοποιείται από το ως άνω όργανο,μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα
αρχή προς έγκριση.

89 Βλ.  ιδίως  παρ.  6  του  άρθρου  100  και  ΥΑ  56902/215  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16)

90 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν.  4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”
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Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  η
αναθέτουσα  αρχή91 απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς  να  εξηγήσουν  την  τιμή  ή  το  κόστος  που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89
ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων: («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά»
και «Οικονομική Προσφορά»),η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω
της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ,  μαζί  με  αντίγραφο  των
αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω
σταδίων.

Κατά της  ανωτέρω απόφασης χωρεί  προδικαστική προσφυγή,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 3.4 της παρούσας.

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά,
εκδίδεται  μια  απόφαση,  με  την  οποία  επικυρώνονται  τα  αποτελέσματα  όλων  των  σταδίων,  ήτοι
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.92

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου93 - Δικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών 94 από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης95 και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα
που  εκδίδονται,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  του  ν.  4250/2014  (Α΄  74)  όλων  των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον
προσωρινό  ανάδοχο  να  τα  προσκομίσει  ή  να  τα  συμπληρώσει  εντός  πέντε  (5)  ημερών  από  την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
αιτιολογημένα να παρατείνει  την  ως άνω προθεσμία κατ’  ανώτατο όριο  για  δεκαπέντε  (15)  επιπλέον
ημέρες. 

Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που
κατατέθηκαν.

91 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016
92  Πρβλ. άρθρο 100 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 4, περ. β του  άρθρου 33  του ν.4608/2019.
93 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
94 Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (παραγρ. 1, του ως άνω άρθρου 103 του ν. 4412/2016). Η εν λόγω

προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικών μέσων'
95 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017.

21PROC008143868 2021-02-15



Απορρίπτεται  η  προσφορά  του  προσωρινού  αναδόχου,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το το Τ.Ε.Υ.Δ, ότι πληροί, οι οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του96. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση  ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ή δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη  πρακτικού  την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά97, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν
την  κοινοποίησε  σε  όλους  τους  προσφέροντες  που  δεν  έχουν  αποκλειστεί  οριστικά.  Τα  έννομα
αποτελέσματα  της  απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη της  σύμβασης  επέρχονται  εφόσον
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, πα-
ρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περί-
πτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτη-
σης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα
35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται,

και να

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του  άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού

96 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
97  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019.
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ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 98. Η υπεύθυνη δή-
λωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη
σύμβαση.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες99 από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει  να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα  προθεσμία,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγυητική
επιστολή  συμμετοχής  του  και  ακολουθείται  η  ίδια,  ως  άνω  διαδικασία,  για  τον  προσφέροντα  που
υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά100. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει  προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της  ΑΕΠΠ  κατά  της  σχετικής  πράξης  ή  παράλειψης  της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του.  Σε  περίπτωση προσφυγής  κατά  πράξης  της αναθέτουσας αρχής101 η  προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  σε  αυτόν  αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 

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

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά Διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης102.

Η  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται  ηλεκτρονικά103 μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του
ΕΣΗΔΗΣ  στον  ηλεκτρονικό  τόπο  του  διαγωνισμού,  επιλέγοντας  κατά  περίπτωση  την  ένδειξη
«Προδικαστική  Προσφυγή»  και  επισυνάπτοντας  το  σχετικό  έγγραφο σε  μορφή  ηλεκτρονικού  αρχείου
Portable  Document  Format  (PDF),  το  οποίο  φέρει  εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών104

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο
επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε

98  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
Επισημαινεται οτι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που απαιτείται
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού,
και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου
των  δικαιολογητικών  του  προσωρινού  αναδόχου  και  την  άπρακτη  πάροδο  της  προθεσμίας  άσκησης  προδικαστικής
προσφυγής.

99 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
100  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 4605/2019.
101 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016
102 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016
103 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
104 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
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περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί  της προσφυγής,  η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

•  διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β 
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και  δέχεται  (εν όλω ή εν μέρει)  ή απορρίπτει  την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης  της  προσφυγής105.  Η  Αρχή  επιλαμβάνεται  αποκλειστικά  επί  θεμάτων  που  θίγονται  με  την
προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεπιμπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη
διενέργεια της διαδικασίας.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ106.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ
και  την  ακύρωσή  της  ενώπιον  του  αρμόδιου  Δικαστηρίου.  Δικαίώματα  άσκησης  των  ίδιων  ενδίκων
βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα
ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες
με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλήψεις της
αναθέτουσας  αρχής,  εφόσον  έχουν  εκδοθεί  ή  συντελεστεί  αντιστοιχως  έως  η  συζήτηση  της  αίτησης
αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση  της  απόφασης  επί  της  προδικαστικής  προσφυγής.  Για  την  άσκηση  της  αιτήσεως  αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά107.

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως 371 του ν.44212/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

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

105  Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016
106  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
107  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1  β) του ν. 4412/2016,  το ύψος της οποίας ανέρχεται  σε  ποσοστό 5% επί  της αξίας  της
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης και να είναι σύμφωνη με το σχετικό υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της διακήρυξης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των  όρων  της  σύμβασης  και  κάθε  απαίτηση  της  αναθέτουσας  αρχής  έναντι  του  αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 108

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει. 

Στην  περίπτωση  χορήγησης  προκαταβολής,  μεγαλύτερου  ύψους  από  αυτό  που  καλύπτεται  με  την
εγγύηση καλής εκτέλεσης  προσκομίζεται  από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής,  σύμφωνα με  το
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ
του  ποσού  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  και  του  ποσού  της  καταβαλλομένης  προκαταβολής.  Η
προκαταβολή  και  η  εγγύηση  προκαταβολής  μπορούν  να  χορηγούνται  τμηματικά,  σύμφωνα  με  την
παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής).

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  και  η  εγγύηση  προκαταβολής  επιστρέφονται  στο  σύνολό  τους  ή
αποδεσμεύονται  τμηματικά,  κατά  το  ποσό που αναλογεί  στην  αξία  του  μέρους  του τμήματος των
υλικών που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου
της  σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του
περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού και  εργατικού δικαίου,  που έχουν θεσπισθεί  με το δίκαιο της
Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  X  του
Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016.

Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  από  τον  ανάδοχο  και  τους  υπεργολάβους  του  ελέγχεται  και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και  τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του,  οι

108 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016. 
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οποίοι  συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  καθώς  και  τις  απαιτούμενες  πληροφορίες  σχετικά  με  κάθε  νέο
υπεργολάβο,  τον  οποίο  ο  κύριος  ανάδοχος  χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση,
προσκομίζοντας  τα  σχετικά  συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.109.  Σε  περίπτωση  διακοπής  της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση
του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με
απόφαση της Α.Α.110

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης111 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

109 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
110 Πρβλ άρθρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016
111 βλ. Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με  τον παρακάτω τρόπο:

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών.

Η πληρωμή του συμβατικού τμήματος θα γίνεται  με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ.4 του ν.4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή.

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) της συμβατικής αξίας
χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής και την καταβολή του
υπολοίπου  με  πληρωμή  ποσοστού  60%  της  συμβατικής  αξίας  και  του  συνόλου  του  ΦΠΑ  με  το
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ,το οποίο θα ολοκληρωθεί  μετά την παράδοση και εγκατάσταση και
θέση σε  λειτουργία όλου του προβλεπόμενου εξοπλισμού και  λογισμικού και  μετά  από ποσοτικό και
μακροσκοπικό έλεγχο (τήρηση τεχνικών προδιαγραφών διακήρυξης, και τεχνικής προσφοράς, ετοιμότητα/
δυνατότητα  εγκατάστασης  και  έναρξη  λειτουργίας)  και  οπωσδήποτε  μετά  το  πέρας  της  30  ημερών
επιτυχούς δοκιμαστικής λειτουργίας και την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού,
βάσει των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι και της τεχνικής προσφοράς του
αναδόχου. Σημειώνεται ότι η παραμετροποίηση του λογισμικού εντάσσεται στο στάδιο της δοκιμαστικής
λειτουργίας.

Η  παραπάνω  προκαταβολή  θα  είναι  έντοκη.  Κατά  την  εξόφληση  θα  παρακρατείται  τόκος  επί  της
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως
μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται
υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει
κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο
θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται  με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β)  Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του  Δημοσίου,  η  οποία υπολογίζεται  επί  της  αξίας,  εκτός  ΦΠΑ,  της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων
και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016112

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)113 .

112 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

113 Πρβλ  Υπουργική  Απόφαση  1191/14-3-2017  (Β'  969)  “Καθορισμός  του  χρόνου,  τρόπου  υπολογισμού  της  διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και
των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορ-
ρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει
αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπο-
νται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του απο-
φαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε
από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύ-
ησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής
από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον
κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλε-
ται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικα-
τάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των
διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης -
παράδοσης.

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμε-
νη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε
φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγ-
γύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο
ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.
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5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων114 

 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών –
αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρ-
χής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμο-
δίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄
της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών
από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.

Κατά της απόφασηςαυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν
κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή
από  το  αποφαινόμενο  αρμοδίως  όργανο,  η  απόφαση  καθίσταται  οριστική.  Αν  ασκηθεί  εμπρόθεσμα
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4  Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται
στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό
Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1
έως και  6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό
Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

114 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1 Ο μέγιστος συνολικός χρόνος παράδοσης, εγκατάστασης και έναρξη λειτουργίας του εξοπλισμού &
λογισμικού στις ορισθείσες περιοχές και στους χώρους του Κτιρίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας, που θα υποδειχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, θα είναι 4 μήνες από την υπογρα-
φή της σχετικής σύμβασης. Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού & λογισμικού θα
γίνει μετά από 1 μήνα συνεχούς δοκιμαστικής λειτουργίας.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  υπό  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  206  του  ν.  4412/2016.  Στην
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν
λόγοι  ανωτέρας  βίας  ή  άλλοι  ιδιαιτέρως  σοβαροί  λόγοι  που  καθιστούν  αντικειμενικώς  αδύνατη  την
εμπρόθεσμη  παράδοση  των  συμβατικών  ειδών  επιβάλλονται  οι  κυρώσεις  του  άρθρου  207  του  ν.
4412/2016.

6.1.2 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκ-
πτωτος.

6.1.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υπο-
δοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλι-
κό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά  από  κάθε  προσκόμιση  υλικού  στην  αποθήκη  υποδοχής  αυτών,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να
υποβάλει  στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της
οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Διάρκεια σύμβασης115 

6.2.1. Η  διάρκεια  της  Σύμβασης  ορίζεται  σε  πέντε  (5)  μήνες αρχόμενη  από  την  ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.

Μέσα στον παραπάνω, ο ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει και να θέσει σε πλήρη λειτουργία όλο
τον εξοπλισμό. 

Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  ενημερώσει  εγγράφως  την  υπηρεσία 5  ημέρες  πριν  την  έναρξη  των
εγκαταστάσεων καταθέτοντας επίσης χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης τους. 

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση
της  αναθέτουσας  αρχής  μέχρι  το  50%  αυτής  ύστερα  από  σχετικό  αίτημα  του  αναδόχου  που
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου116, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου. Αν λήξει
η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η
παραταθείσα,  κατά  τα  ανωτέρω,  διάρκεια,  χωρίς  να  υποβληθούν  στην  αναθέτουσα  αρχή  τα
παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος117 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από
υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218
του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

115 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016
116 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν

παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016
117 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016
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6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

6.3.1 Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκρο-
τούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ-
θρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα VI της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να
παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται
γιαεπανεξέταση  σε  δευτεροβάθμια  επιτροπή  παραλαβής  ύστερα  από  αίτημα  του  αναδόχου  ή
αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16.  Τα έξοδα βαρύνουν  σε  κάθε
περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης,  εάν  ο  τελευταίος  διαφωνεί  με  τα  αποτελέσματα  των  εργαστηριακών  εξετάσεων  που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο  ανάδοχος  δεν  μπορεί  να  ζητήσει  παραπομπή  σε  δευτεροβάθμια  επιτροπή  παραλαβής  μετά  τα
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα
στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους όπως θα ορίζεται στη σύμβαση και συγκεκριμένα σε 10 μέρες
από την παραλαβή και μακροσκοπικό έλεγχο του εξοπλισμού και σε10 μέρες μετά το πέρας των 30 ημε-
ρών δοκιμαστικής λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένης της παραμετροποίησης λογισμικού).

6.3.2 Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή  παραλαβής  μέσα  στον  οριζόμενο  από  τη  σύμβαση  χρόνο,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία
που παραλαμβάνει  τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από την  σύμβαση  έλεγχοι  από επιτροπή που συγκροτείται  με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο.  Η  παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες  παραλαβής  που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
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6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμηθείας 

α) Πριν την οριστική παραλαβή της προμήθειας

Μετά την παράδοση και εγκατάσταση του  εξοπλισμού  ο Ανάδοχος θα θέσει σε δοκιμαστική /πιλοτική
λειτουργία το σύστημα για ένα (1) μήνα. Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας ο ανάδοχος θα
έχει τις εξής υποχρεώσεις:

 Εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία και πραγματοποίηση της παραμετροποίησης του λογισμικού.

 Διενέργεια ελέγχων και δοκιμών (Δοκιμές Μονάδας /Ολοκλήρωσης Συστήματος & Δοκιμές Αποδοχής
Χρηστών) ορθής λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών/ εφαρμογών με στόχο την επαλήθευση και
επικύρωση της απαιτούμενης λειτουργικότητας και των προδιαγραφών.

 Εντοπισμός τυχόν προβλημάτων και δυσλειτουργιών (πρόβλημα σχεδίασης ή υλοποίησης, πρόβλημα
παραμετροποίησης εξοπλισμού ή έτοιμου λογισμικού) και επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν

 Επιτόπια υποστήριξη των χρηστών στη χρήση και διαχείριση του συστήματος και εφαρμογή των προ-
βλεπόμενων διαδικασιών

 Ενσωμάτωση τυχόν νέων λειτουργικοτήτων για ένα προκαθορισμένο και σύντομο χρονικό διάστημα

 Σε περίπτωση ασυμβατότητας hardware-software, μη δυνάμενης να επιλυθεί, οφείλει να προχωρήσει
άμεσα σε αντικατάσταση των προς προμήθεια υλικών με άλλο/α όμοιο/α ή καλύτερο/α πάντοτε όμως
μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας.

β) Μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας, ο ανάδοχος
ευθύνεται για την καλή λειτουργία όλων των προσφερομένων ειδών για το συγκεκριμένο χρονικό διάστη-
μα, που θα δηλώσει στην Τεχνική Προσφορά του. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο πλαίσιο της εγγύησης,
την υποχρέωση μετά από σχετική ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας να αντικαταστήσει κάθε εξάρτημα
του μηχανολογικού εξοπλισμού που παρουσιάζει βλάβη ή να επιλύσει κάθε πρόβλημα των λογισμικών
προγραμμάτων.  Επίσης  θα  πρέπει  να  καταθέσει  και  την  εγγύηση  του  εξοπλισμού  από  την  κατα-
σκευάστρια Εταιρεία.

Η προσφερόμενη εγγύηση αφορά όλα τα προσφερόμενα είδη, πρέπει να καλύπτει συντήρηση, εργατικά,
ανταλλακτικά και γενικά όλα τα έξοδα. Γενικότερα, η αναγγελία βλαβών ή και προβλημάτων γίνεται είτε
τηλεφωνικά είτε με email, είτε με fax.

Εφόσον η εγγύηση περιλαμβάνει υποστήριξη (on line ή off line) των λογισμικών προγραμμάτων χωρίς 
πρόσθετη επιβάρυνση καθώς και υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού (διορθωτική, προληπτική, προσαρ-
μοστική, βελτιστοποιητική) κατατίθεται με την οριστική παραλαβή. Για την τεχνική υποστήριξη των λογισμι-
κών θα πρέπει να υπάρχει τεύχος καταγραφής υπηρεσιών που θα περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστο Αναλυτική 
καταγραφή των προληπτικών συντηρήσεων. 

o Αναλυτική καταγραφή των εργασιών αποκατάστασης των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του 
λογισμικού.

o Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών και παραμετροποιήσεων σε λογισμικό.

o Καταγραφή διόρθωσης και τεκμηρίωσης σφαλμάτων.

o Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του
έτοιμου λογισμικού και εφαρμογής/ών.

o Τεκμηρίωση εγκαταστάσεων νέων εκδόσεων έτοιμου λογισμικού και εφαρμογής/ών.

o Έκθεση αξιολόγησης Περιόδου.

Όσο ισχύει  η  εγγύηση  και  σε  περίπτωση βλάβης του  εξοπλισμού  ή  του  λογισμικού  ο  προμηθευτής
υποχρεούται να στείλει τεχνικό για επισκευή εντός 48 ωρών από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης στο
σημείο  που  είναι  εγκατεστημένο  το  μηχάνημα  που  έχει  βλάβη  ή  στην  περίπτωση  λογισμικού  είναι
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αποδεκτή και η εξ αποστάσεως παρέμβαση εάν αυτό είναι δυνατό. Η αποκατάσταση της βλάβης πρέπει
να γίνεται εντός πέντε εργασίμων ημερών.

Ο ανάδοχος έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει για λίγες ημέρες το υπό επισκευή είδος με άλλο όμοιο ή
καλύτερο πάντοτε όμως μετά από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, αν κρίνει ότι πρέπει να το μεταφέρει
στο εργαστήριο του για επιδιόρθωση. Η μεταφορά θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου που θα καλύψει και τα
έξοδα  μεταφοράς.  Αν  το  συγκεκριμένο  είδος  δεν  επιστραφεί  επισκευασμένο  εντός  μηνός  από  την
παραλαβή του για επισκευή, ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει με όμοιο είδος ή καλύτερο και
να δώσει για αυτό εγγύηση μέχρι το τέλος της περιόδου της εγγύησης.

Αν κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης κάποιο είδος παρουσιάζει συνεχείς βλάβες (για οποιοδήποτε
διάστημα τριών μηνών ευρίσκεται εκτός λειτουργίας για δέκα ημέρες) τότε θα πρέπει να αντικατασταθεί με
όμοιο καινούριο μετά από γραπτή γνωστοποίηση προς της Υπηρεσία. Το νέο είδος θα έχει εγγύηση μέχρι
το τέλος της περιόδου της εγγύησης.

Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται από την αρμόδια Υπηρεσία για οποιαδήποτε μετακίνηση του εξοπλισμού σε
άλλο χώρο και θα επιβλέπει η μετακίνηση αυτή χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

Για την καλή λειτουργία του Έργου, μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατα-
θέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα στο Παράρτημα 
IΙΙ της παρούσας Διακήρυξης, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος 
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σε περίπτωση Προσφοράς Περιόδου Εγγύησης μεγαλύτερης της ζητούμενης,  το παραπάνω ποσοστό
(5%) της Εγγυητικής Επιστολής προσαυξάνεται κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα για κάθε επί πλέον
προσφερόμενο  έτος  εγγύησης.  Κατά  την  Περίοδο  Εγγύησης,  ο  Ανάδοχος  ευθύνεται  για  την  καλή
λειτουργία του συνόλου του Έργου. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε
βλάβη με τρόπο και σε χρόνο ανάλογα με τα όσα περιγράφονται.

Η  Εγγύηση Καλής Λειτουργίας  επιστρέφεται  μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης, ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

 Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης  και  παραλαβής  ή  η  ειδική  επιτροπή  που  ορίζεται  για  τον  σκοπό  αυτόν  από  την
αναθέτουσα  αρχή  προβαίνει  στον  απαιτούμενο  έλεγχο  της  συμμόρφωσης  του  αναδόχου  στα
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
η επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται
για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης,
ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση
της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται ανωτέρω. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο.

6.5 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση118 

Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρου  ή  μέρους  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  /και
παραδοτέων με  έκπτωση επί  της συμβατικής  αξίας,  με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί  να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με
τους  όρους  της  σύμβασης,  μέσα  σε  τακτή  προθεσμία  που  ορίζεται  από  την  απόφαση  αυτή.  Αν  η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

118 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016
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Αν ο ανάδοχος  δεν  αντικαταστήσει  τις  υπηρεσίες  ή/και  τα  παραδοτέα  που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία  που  του  τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκεια,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.6 Ζητήματα κυριότητας και πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, o πηγαίος
κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση
άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον
Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. 

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

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

Ο Ανάδοχος δικαιούται να δηλώνει το παρόν έργο και τα στοιχεία του ως προϋπηρεσία με τη χρήση του
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου.

Θεσσαλονίκη,  18 Ιανουαρίου  2021

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ε Λ Ε Γ Χ Θ Η Κ Ε Θ Ε Ω Ρ ΗΘ Η Κ Ε

Βασιλική Παπαδημητρίου
Μηχανικός Περιβάλλοντος Α’β.

Ο Αν. Προϊστάμενος  Τμ. Συντήρησης
Έργων Δομών Περιβάλλοντος/Υ.Δ.Π./

Δ.Τ.Ε/Π.Κ.Μ

Ιωάννης Παπαδόπουλος
Μηχανολόγος Μηχ/κος Α’β.

Η Αν. Προϊσταμένη
Υποδιεύθυνσης Δομών Περ/ντος

Δ.Τ.Ε/Π.Κ.Μ

Δέσποινα Ανταβαλίδου
Πολιτικός Μηχανικός Α΄β.
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΗΣ Π.Κ.Μ.

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΟΠΗΣ

1.   ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
      

2. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
  

3. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
   

4. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 

5. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

6. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 

7. ΖΕΡΖΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ

8. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

9. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

10. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

11. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

12. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  –  Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και  Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι  η  προμήθεια  και  εγκατάσταση  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» 

Ο Ανάδοχος της σύμβασης θα αναλάβει την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών που
απαιτούνται για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Το σύστημα θα αποτελείται από: 

Α) 

 Τηλεμετρικό Σταθμό μέτρησης ποιότητας & στάθμης νερού για την Λίμνη Δοϊράνη Ν. Κιλκίς

 Τηλεμετρικό Σταθμό μέτρησης ποιότητας & στάθμης νερού για την Λίμνη Βεγορίτιδα Ν.
Πέλλας

Οι παραπάνω σταθμοί θα είναι πλωτοί και θα αποτελούνται από τα εξής τμήματα:

α) Μονάδα μέτρησης, καταγραφής και τηλεμετάδοσης των μετρήσεων

β) Ηλιακός συλλέκτης, για την ηλεκτρική τροφοδοσία της μονάδας τηλεμετρίας

γ) Διάταξη τροφοδοσίας με Φ/Β για την τροφοδοσία των αισθητήρων και των λοιπών διατάξεων.

     Περιλαμβάνει εσωτερική καλωδίωση και στεγανό κουτί

δ) Πλωτήρας

ε) Αυτόματος φωτεινός σηματοδότης

στ) Αισθητήρας στάθμης της λίμνης με πιεζοηλεκτρικό αισθητήρα

  ζ) Πολυαισθητήρας μέτρησης

  –Αγωγιμότητας ,

-Ολικά Διαλυμένων Στερεών, 

-Αλατότητας,

-Θερμοκρασίας,

-pH,

-Διαλυμένου Οξυγόνου, 

 Και με σύστημα καθαρισμού με περιστρεφόμενη βούρτσα

η) Φασματοφωτομετρικός αισθητήρας για την μέτρηση:

-Νιτρικών ΝΟ3

- Ν,

-Θολότητας

- Ολικό οργανικό άνθρακα

θ)  Τηλεμετάδοση λειτουργικών στοιχείων των σταθμών:

o Τάση μπαταρίας

o Λειτουργίας ηλιακού συλλέκτη 

o Ισχύος εκπεμπόμενου και λαμβανόμενου σήματος 

o

Επιπλέον θα παρέχεται :
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-Τεχνική υποστήριξη και βαθμονόμηση ανά 6 μήνες για τρία χρόνια 

- Αναλώσιμα λειτουργίας για τρία χρόνια

- Πακέτο τηλεμετρίας για την μεταφορά δεδομένων ανά έτος για τρία χρόνια

Ο πρώτος υδρολογικός  σταθμός θα εγκατασταθεί σε αντιπροσωπευτικό σημείο της λίμνης Βεγορίτιδας
που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Η εγκατάσταση θα είναι πλωτή.

Ο δεύτερος υδρολογικός  σταθμός θα εγκατασταθεί σε αντιπροσωπευτικό σημείο της λίμνης Δοϊράνης
που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Η εγκατάσταση θα είναι πλωτή.

Β)

 Τηλεμετρικό  Μετεωρολογικό  Σταθμό  μέτρησης  μετεωρολογικών  στοιχείων  περιοχή
Παρθενώνα Νέου Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής

 Τηλεμετρικό Μετεωρολογικό Σταθμό μέτρησης μετεωρολογικών στοιχείων περιοχή Συκιάς
Δήμου Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής 

 Τηλεμετρικό Μετεωρολογικό Σταθμό μέτρησης μετεωρολογικών  στοιχείων περιοχή Μεγάλης
Παναγίας Δήμου Αριστοτέλη Ν. Χαλκιδικής  

 Τηλεμετρικό Μετεωρολογικό Σταθμό μέτρησης μετεωρολογικών στοιχείων περιοχή Ταξιάρχη
Δήμου Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής

 Τηλεμετρικό  Μετεωρολογικό  Σταθμό  μέτρησης  μετεωρολογικών στοιχείων  περιοχή  Ριζών
Δήμου Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής

Οι παραπάνω  Μετεωρολογικoί σταθμοί θα αποτελούνται από τα εξής  τμήματα:

α) Μονάδα μέτρησης, καταγραφής και τηλεμετάδοσης των μετρήσεων

β) Ηλιακός συλλέκτης, για την ηλεκτρική τροφοδοσία της μονάδας τηλεμετρίας

γ) Πλήρη μετεωρολογικός σταθμός, για την μέτρηση των παρακάτω παραμέτρων:

-Ταχύτητα ανέμου

-Διεύθυνση ανέμου

-Ολική ηλιακή ακτινοβολία

-Βροχόπτωση

-Θερμοκρασία αέρα

-Υγρασία αέρα

-Βαρομετρική πίεση

-Αριθμός κεραυνών

-Απόσταση πτώσης κεραυνών

-Πίεση ατμών

-Ριπή ανέμου

-καθετότητα ιστού

Επιπλέον θα παρέχεται :

- Τεχνική υποστήριξη και βαθμονόμηση ανά 6 μήνες για τρία χρόνια 

- Αναλώσιμα λειτουργίας για τρία χρόνια

- Πακέτο τηλεμετρίας για την μεταφορά δεδομένων ανά έτος για τρία χρόνια

Γ)     Λογισμικό λήψης και επεξεργασίας των μετρήσεων

Δ)     Πύλη εισόδου των μετρήσεων
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Ανάλυση δικτύου 

Το σύστημα θα αποτελείται από 

1. Δύο (2) τηλεμετρικούς σταθμούς μέτρησης, καταγραφής και τηλεμετάδοσης των στάθμε-
ων, και της ποιότητας υδάτων (υδρολογικοί σταθμοί).

2. Πέντε (5) μετεωρολογικούς σταθμούς

3. Κέντρο λήψης και επεξεργασίας των μετρήσεων 

Ο πρώτος υδρολογικός  σταθμός θα εγκατασταθεί σε αντιπροσωπευτικό σημείο της λίμνης Βεγορίτιδας
που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Η εγκατάσταση θα είναι πλωτή.

Ο δεύτερος υδρολογικός  σταθμός θα εγκατασταθεί σε αντιπροσωπευτικό σημείο της λίμνης Δοϊράνης
που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Η εγκατάσταση θα είναι πλωτή.

Το δίκτυο θα μετρά,  θα μεταδίδει, θα επεξεργάζεται και θα απεικονίζει τις  παρακάτω παραμέτρους,
συνολικά από το δίκτυο

- Στάθμη νερού 

- Αγωγιμότητας

- Ολικά Διαλυμένων Στερεών

- Αλατότητας

- Θερμοκρασίας

- pH

- ORP

- Διαλυμένο Οξυγόνο

- Νιτρικά ΝΟ3-Ν

- Θολότητα

- Ολικό οργανικό άνθρακα

- Λειτουργικά στοιχεία των σταθμών

o Τάση μπαταρίας

o Λειτουργίας ηλιακού συλλέκτη 

o Ισχύος εκπεμπόμενου και λαμβανόμενου σήματος 

Σε πέντε σημεία της Π.Ε. Χαλκιδικής θα εγκατασταθούν οι μετεωρολογικοί σταθμοί ως εξης :

1. Τηλεμετρικός Σταθμός μέτρησης μετεωρολογικών στοιχείων, περιοχή Παρθενώνα 
Νέου Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής

2. Τηλεμετρικός Σταθμός μέτρησης μετεωρολογικών στοιχείων, περιοχή Συκιάς 
Δήμου Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής

3. Τηλεμετρικός Σταθμός μέτρησης μετεωρολογικών στοιχείων,περιοχή Μεγάλης 
Παναγίας Δήμου Αριστοτέλη Ν. Χαλκιδικής

4. Τηλεμετρικός Σταθμός μέτρησης μετεωρολογικών στοιχείων ,περιοχή Ταξιάρχη
Δήμου Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής

5. Τηλεμετρικός Σταθμός μέτρησης μετεωρολογικών στοιχείων ,περιοχή Ριζών 
Δήμου Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής

Οι ακριβείς θέσεις θα υποδειχθούν κατά την φάση υλοποίησης. Όλες οι θέσεις θα είναι σε ασφαλή και
προσβάσιμα σημεία με όχημα τουλάχιστον 4 Χ 4.

Οι μετεωρολογικοί σταθμοί θα εγκατασταθούν σε φυσικό έδαφος.  

Στην έδρα της υπηρεσίας θα εγκατασταθεί το κέντρο λήψης των μετρήσεων.
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Το δίκτυο θα μετρά,  θα μεταδίδει, θα επεξεργάζεται και θα απεικονίζει τις  παρακάτω παραμέτρους,
συνολικά από το δίκτυο

- Ταχύτητα ανέμου

- Διεύθυνση ανέμου

- Ολική ηλιακή ακτινοβολία

- Βροχόπτωση

- Θερμοκρασία αέρα

- Υγρασία αέρα

- Βαρομετρική πίεση

- Αριθμός κεραυνών

- Απόσταση πτώσης κεραυνών

- Πίεση ατμών

- Ριπή ανέμου

- καθετότητα ιστού

- Λειτουργικά στοιχεία των σταθμών

o Τάση μπαταρίας

o Λειτουργίας ηλιακού συλλέκτη 

o Ισχύος εκπεμπόμενου και λαμβανόμενου σήματος 

Εκτός των αρχικών παραμέτρων, μελλοντικά να μπορούν να μετρούνται από το ίδιο το δίκτυο επιπλέον
παράμετροι . 

Αυτόματα το λογισμικό να ενημερώνει για τυχόν υπερβάσεις, ή άλλες συνθήκες που θα οριστούν, μέσω
email, σε ένα, ή και παραπάνω επόπτες. 

Πάνω στον χάρτη να εμφανίζονται ταυτόχρονα όλα τα σημεία μέτρησης,  με την κατάσταση λειτουργίας
και τις τρέχουσες μετρήσεις.

Η ανανέωση των μετρήσεων θα γίνεται κάθε 1 ώρα

Υποχρεώσεις αναδόχου 

1. Προετοιμασία θέσεων

2. Εγκατάσταση συστημάτων

3. Πλήρη εκπαίδευση του προσωπικού. Να δοθεί πλήρες πρόγραμμα. Η διάρκεια εκπαίδευσης δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από 2 ημέρες.

4. Τεχνική υποστήριξη για 3 χρόνια

5. Προληπτική συντήρηση για 3 χρόνια. Στις τεχνική προσφορά θα πρέπει να υπάρχει αναλυτική 
περιγραφή. Η προληπτική συντήρηση δεν μπορεί να είναι συχνότερη από 4 μήνες και αραιότερη 
από 6 μήνες.

6. Κόστος γραμμών τηλεμετρίας για 3 χρόνια

Βασικά στοιχεία σχεδίασης

Σε κάθε θέση μέτρησης θα τοποθετηθεί  μια ασύρματη μονάδα τηλεμετρίας «ΜΤ»

Στην ΜΤ θα καταλήγουν ενσύρματα οι μετρήσεις των συστημάτων μέτρησης ποιότητας νερού, στάθμης
και των μετεωρολογικών παραμέτρων.

Όλοι οι σταθμοί θα είναι ενεργειακά αυτόνομοι και θα λειτουργούν με μικρούς ηλιακούς συλλέκτες. Για
τους υδρολογικούς σταθμούς, η μονάδα συλλογής και μετάδοσης των μετρήσεων θα πρέπει να διαθέτει
ανεξάρτητο σύστημα τροφοδοσίας από τον μετρητικό εξοπλισμό. 
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Οι σταθμοί θα πρέπει να έχουν πλήρη ενεργειακή αυτονομία για τουλάχιστον  10 μέρες, σε περίπτωση
απώλειας των ηλιακών συλλεκτών. Στις τεχνικές προσφορές θα πρέπει να υπάρχει σχετική ενεργειακή
ανάλυση. 

Ο όγκος των συστημάτων θα είναι μικρός ώστε να μην προκαλεί οπτική όχληση και να αποτρέπονται οι
βανδαλισμοί – κλοπές 

Περιγραφή των επιμέρους μονάδων

Πλωτήρας- δύο (2) μονάδες

Πλωτή διάταξη με δυνατότητα αγκύρωσης, δυνατότητα ανάρτησης όλων των απαιτούμενων από την
περιγραφή  συσκευών και στοιχείων και αντοχής έκθεσης σε περιβαλλοντικές συνθήκες ορεινών λιμνών .

 

Αυτόματος φωτεινός σηματοδότης- δύο (2) μονάδες

Η μονάδα να είναι  κατάλληλη για μόνιμη τοποθέτηση επί του πλωτήρα σε συνθήκες περιβάλλοντος
( βροχής κλπ ) και σε σημείο ορατότητος.

Ασύρματη μονάδα τηλεμετρίας ΜΤ – επτά (7) μονάδες 

Η μονάδα να είναι κατάλληλη για μόνιμη τοποθέτηση σε συνθήκες περιβάλλοντος και πρέπει να είναι  IP
65 και IP 67. 

Τα περίβλημα της μονάδας να είναι μεταλλικό (αλουμίνιο, ή ανοξείδωτος χάλυβας)

Οι συνδέσεις με τους αισθητήρες να γίνονται μέσω εξωτερικών στεγανών συνδέσμων 

Αυτονομία λειτουργίας με μπαταρία > 10 ημερών

Δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης (ενσωματωμένη μνήμη) τουλάχιστον 1 εκατομμύριο μετρήσεις 

Να διαθέτει εσωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας 

Να διαθέτει > 8 αναλογικές εισόδους (είσοδοι τάσης)

Να διαθέτει τουλάχιστον 2 μετρητές παλμών. 

Να διαθέτει τουλάχιστον 2 ψηφιακές εισόδους – εξόδους. 

Να διαθέτει δυνατότητα αναβάθμισης του firmware τηλεμετρικά.   

Να έχει την δυνατότητα παρακολούθησης τουλάχιστον 30 αισθητήρων τύπου SDI12. 

Να διαθέτει ενσωματωμένο modem κινητής τηλεφωνίας 

Να διαθέτει αποσπώμενη κεραία omnidirectional 

Να διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία 

Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου φόρτισης της μπαταρίας

Να διαθέτει δυνατότητα προγραμματισμού του ρυθμού μέτρησης και αποστολής των μετρήσεων με εύρος
από μία μέτρηση ανά 10 δευτερόλεπτα έως μία μέτρηση ανά 12 ώρες.  

Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης και τροφοδοσίας από ηλιακό πάνελ.

Θερμοκρασία λειτουργίας τουλάχιστον στο εύρος -30˚C έως 60˚C 

Φωτοβολταϊκός συλλέκτης για τις ΜΤ, επτά  (7) μονάδες

Τεχνολογία Mono-cristalline solar cells.

Ιsc >   500mA

Ιmpp > 500mA

Πολύ μικρές διαστάσεις 
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Φωτοβολταϊκός  συλλέκτης  για  τις  μετρητικές  διατάξεις  των  υδρολογικών  σταθμών,  δύο   (2)
μονάδες

Η κάθε  διάταξη  θα  πρέπει  να  διαθέτει,  ηλιακό  συλλέκτη  κατάλληλης  ισχύος  για  την  υποστήριξη  της
λειτουργίας της μετρητικής διάταξης.

Το μέγεθος του συλλέκτη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 Χ 50 cm 

Θα πρέπει να διαθέτει ψηφιακό φορτιστή 

Θα πρέπει να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Το σύστημα θα πρέπει  να εξασφαλίζει  την λειτουργία για της μετρητικής διάταξης για τουλάχιστον 10
μέρες

    

Αισθητήρας στάθμης με πιεζοηλεκτρικό αισθητήρα , δύο (2) μονάδες.

Ακρίβεια μέτρησης ≤±0.1% FS.

Εύρος μέτρησης έως 10 m. 

Το σώμα του αισθητήρα να είναι ανοξείδωτος χάλυβας 316L.

Έξοδος σε mV.

Η τροφοδοσία να παρέχεται από την μονάδα τηλεμετρίας.

Θερμοκρασία υλικού μέτρησης -20°C έως +60°C.

Ο αισθητήρας να διαθέτει αυτόματη αντιστάθμιση της βαρομετρικής. 

Να συνοδεύεται από καλώδιο μήκους  τουλάχιστον 50 μέτρων, με αεραγωγό.

Πολυπαραμετρικός αισθητήρας φυσικοχημικών παραμέτρων  ποιότητας  , δύο (2) μονάδες.

Αυτόματος έλεγχος για προβλήματα και λάθη ώστε να διασφαλίζεται η σωστή εγκατάσταση 

Αισθητήρες τύπου smart probes, με αυτόματη αναγνώριση των αισθητήρων από το όργανο.

Όλοι οι  αισθητήρες να έχουν δική τους μνήμη. Έτσι η βαθμονόμηση μπορεί  να γίνει  σε οποιαδήποτε
σημείο και στην συνέχεια οι αισθητήρες να τοποθετηθούν πάνω στο όργανο. 

Τοποθέτηση των αισθητήρων πάνω στο σώμα του πολυαισθητήρα ακόμα και όταν είναι βρεγμένοι στα
σημεία συνδέσεων με την κεντρική μονάδα  

Συμπαγής κατασκευή 

Να διαθέτει έξοδο SDI12  για σύνδεση με την μονάδα τηλεμετρίας

Να διαθέτει USB adapter για σύνδεση με υπολογιστή

Να διαθέτει  ενσωματωμένο  Bluetooth για ασύρματη επικοινωνία με τον υπολογιστή 

Να διαθέτει κεντρικό σύστημα καθαρισμού με wiper.  

Διάμετρος  < 10cm

Μήκος < 100 cm

Συχνότητα δειγματοληψίας έως και 4 Hz

Αγωγιμότητα 

Περιοχή μέτρησης τουλάχιστον 0 - 100 mS/cm

Ακρίβεια στην περιοχή 0 -  100mS/cm να είναι  ±0.5% επί της ένδειξης

Ανάλυση 0.0001 mS/cm

Ο αισθητήρας θα πρέπει να έχει τέτοιο σχήμα, ώστε η βούρτσα καθαρισμού να περνά από μέσα της και
να την καθαρίζει. 

Οπτικός αισθητήρας οξυγόνου

Περιοχή μέτρησης τουλάχιστον 0 - 20 mg/L

Ακρίβεια  στην περιοχή 0 - 20 mg/L: ±0.1 mg/l

Ανάλυση 0.01 mg/l
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Το σύστημα καθαρισμού να καθαρίζει την αισθητήρια επιφάνεια 

pH

Περιοχή μέτρησης 0-14

Ακρίβεια  στην  ±0.1pH

Ανάλυση 0.01 mg/l

Το σύστημα καθαρισμού να καθαρίζει την αισθητήρια επιφάνεια 

Αλατότητα

Αυτή η παράμετρος να υπολογίζεται βάση του αισθητήρα αγωγιμότητας 

Περιοχή μέτρησης 0 - 50 ppt

Ακρίβεια  ±1.0% επί της ένδειξης 

Ανάλυση 0.01 ppt

Θερμοκρασία

Περιοχή μέτρησης -5 έως 50°C

Ακρίβεια  ±0.01°C

Ανάλυση 0.001 °C

Ολικά διαλυμένα στερεά (  TDS  )  

Αυτή η παράμετρος να υπολογίζεται βάση του αισθητήρα αγωγιμότητας 

Περιοχή μέτρησης 0 - 100000 mg/L

ORP

Περιοχή μέτρησης ±999mV

Ακρίβεια  στην  ±20mV

Χρόνος απόκρισης T63<5 sec

Ανάλυση 0.1 mg/l

Σύστημα φασματοφωτόμετρου , δύο (2) συστήματα.

Φασματοφωτόμετρο

Άμεση λειτουργία (plug & measure)

Αρχή μέτρησης UV-VIS φασματοφωτομετρία 

Κατάλληλος για επιφανειακά νερά

Να μετρά τα Νιτρικά (NO3-N) 

Να μετρά θολότητα

Να μετρά TOC

Μακροχρόνια σταθερότητα χωρίς ανάγκη συντήρησης

Να διαθέτει εργοστασιακή βαθμονόμηση

Να διαθέτει αυτόματο καθαρισμός με πεπιεσμένο αέρα, ή με κινούμενη βούρτσα.  

Να μπορεί να μετρά με πλήρη εμβάπτιση (υποβρύχια εγκατάσταση) 

Να διαθέτει αυτόματη αντιστάθμιση παρεμβολών

Περιοχή μήκους κύματος τουλάχιστον στην περιοχή 220 – 720nm

Η πηγή φωτός να είναι λυχνία xenon, 256 φωτοδίοδοι

Να είναι διπλού κύματος

Να διαθέτει αυτόματη αντιστάθμιση θολότητας,  στερεών και οργανικών ουσιών

Να διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη > 500 ΚΒ

Να διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας για την περιοχή τουλάχιστον -5˚C έως +40˚C

Υλικό κατασκευής ανοξείδωτος χάλυβας

56/112

21PROC008143868 2021-02-15



Πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 0 – 2 Bar

Κλάση προστασίας ΙΡ 68

Να διαθέτει σύστημα καθαρισμού της οπτικής διαδρομής με κινούμενη, υποβρύχια βούρτσα

Ακρίβεια μέτρησης και επαναληψημότητα  τουλάχιστον 3% 

Περιοχή μέτρησης των Νιτρικών τουλάχιστον, 0 – 100mg/l (NO3-N)

Περιοχή μέτρησης της Θολότητας τουλάχιστον  στην περιοχή 0 -1000 NTU

Περιοχή μέτρησης των Ολικού Οργανικού Άνθρακα, τουλάχιστον στην περιοχή 0 – 150mg/l (TOC)

Μονάδα ελέγχου φασματοφωτομέτρου

Να διαθέτει διαδικασίας ελέγχου και βαθμονόμησης των αισθητήρων

Να διαθέτει εξόδιους 4-20m

Να  μπορεί  να  ελέγχει  βαλβίδα  πεπιεσμένου  αέρα,  ή  βούρτσας  για  τον  περιοδικό  καθαρισμό  των
αισθητήριων.

Ο χειριστής να  μπορεί να ρυθμίσει ανά πόσες μετρήσεις θα γίνεται η διαδικασία του καθαρισμού.

Ο χειριστής να μπορεί να ρυθμίσει πόσο χρόνο θα διαρκεί ο καθαρισμός 

Ο χειριστής να μπορεί να ρυθμίσει πόσο χρόνο πριν την λήψη της μέτρησης θα γίνει ο καθαρισμός

Να  διαθέτει  ψηφιακή  οθόνη  LCD και  πληκτρολόγιο,  για  επιτόπου  ένδειξη  των  μετρήσεων  και
προγραμματισμό.

Ο χειριστής να μπορεί να προγραμματίσει τον ρυθμό μέτρησης 

Ο χειριστής  να μπορεί  να  προγραμματίσει  τον  controller ώστε  να δίνει  τον  κυλιόμενο  μέσο όρο  των
μετρήσεων, ώστε οι μετρήσεις να έχουν μεγάλη ακρίβεια και να αποφεύγονται οι λάθος συναγερμοί.   

Ο χειριστής να μπορεί να προγραμματίσει τον αριθμό τον δειγμάτων που λαμβάνονται για τον υπολογισμό
του κυλιόμενου μέσου όρου.   

Να διαθέτει πληκτρολόγιο για τους χειρισμούς

Να διαθέτει system error relay

Να διαθέτει δύο relay για ενεργοποίηση εξωτερικών διατάξεων (πχ συναγερμών)

Πλήρης μετεωρολογικός σταθμός 

Ενιαίος σταθμός, κατάλληλος για την μέτρηση όλων των παρακάτω παραμέτρων 

Κανένα απολύτως κινητό μέρος, όπως προπέλες, κύπελλα, tipping bucket, κτλ 

Ο όγκος των συστημάτων θα είναι μικρός ώστε να μην προκαλεί οπτική όχληση και να αποτρέπονται οι
βανδαλισμοί – κλοπές 

Ψηφιακή έξοδος SDI 12 για τα δεδομένα 

Τάση λειτουργίας τουλάχιστον στο εύρος 5 – 12 V DC

Κατανάλωση κατά την διάρκεια της μέτρησης < 50 mA

Ηλιακή ακτινοβολία

Περιοχή τουλάχιστον: 0 με 1500 W/m

Ανάλυση : 1 W/m

Ακρίβεια : ± 5% επί της  μέτρησης 

Βροχόπτωση 

Περιοχή  μέτρησης τουλάχιστον 0 to 300 mm/h

Ανάλυση τουλάχιστον 0.1 mm

Ακρίβεια: ± 5% επί της μέτρησης στην περιοχή 0 με 50 mm/h

Πίεση ατμών 
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Περιοχή: τουλάχιστον 0 με 45 kPa

Ανάλυση : 0.01 kPa

Σχετική υγρασία αέρα

Περιοχή : 0 με 100%

Ανάλυση : 0.1%

Τυπική ακρίβεια , τουλάχιστον ±3% RH 

Θερμοκρασία αέρα 

Περιοχή : -30 to 60 °C

Ανάλυση : 0.1 °C

Ακρίβεια : ± 0.8 °C, ή καλύτερη

Βαρομετρική πίεση 

Περιοχή : 50 to 110 kPa

Ανάλυση : 0.01 kPa

Ακρίβεια : ± 0.1 kPa 

Ταχύτητα ανέμου

Περιοχή: 0 to 30 m/s

Ανάλυση : 0.01 m/s

Ακρίβεια : το μεγαλύτερο από 0.3 m/s ή 3% επί της μέτρησης 

Ριπή ανέμου

Περιοχή : 0 με 30 m/s

Ανάλυση : 0.01 m/s

Ακρίβεια : το μεγαλύτερο από 0.3 m/s ή 3% επί της μέτρησης

Διεύθυνση ανέμου

Περιοχή : 0 με 359°

Ανάλυση : 1°

Ακρίβεια : ± 5°

Κλήση ιστού – εγκατάστασης 

Περιοχή : -90° με +90°

Ανάλυση : 0.1°

Ακρίβεια : ± 1°

Καταμέτρηση κεραυνών 

Περιοχή : τουλάχιστον στο εύρος 0 -  50,000 κεραυνοί

Ανάλυση : 1 κεραυνός

Απόσταση ανίχνευσης κεραυνού 

Περιοχή : τουλάχιστον στο εύρος 0 με 40 km

Ανάλυση : καλύτερη από 5 km

Λογισμικό λήψης και επεξεργασίας των μετρήσεων 

Στο κέντρο λήψης των μετρήσεων θα λειτουργεί εξειδικευμένο λογισμικό επεξεργασίας των λαμβανόμενων
μετρήσεων.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, θα πρέπει να έχουν εγκαταστήσει ,επί ποινή αποκλεισμού , τουλάχιστον 2 δίκτυα
μετρήσεων  βασισμένα  σε  αυτό  το  λογισμικό.  Tα εν  λόγω δίκτυα  θα  πρέπει  να διαθέτουν,  δική  τους
ανεξάρτητη  πύλη  εισόδου,  τουλάχιστον  5  σταθμούς  έκαστο  με  μονάδες  τηλεμετρίας  του  ίδιου
κατασκευαστή  με  τον  κατασκευαστή  των  τηλεμετρικών  μονάδων  που  προσφέρονται  στον  παρόν
διαγωνισμό. Με ποινή αποκλεισμού,  να δοθούν α) συνοπτική περιγραφή, β) πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
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(Πελάτης,  διεύθυνση,  όνομα  υπευθύνου,  τηλέφωνο  και  email,  μοντέλο  και  κατασκευαστής  της
τηλεμετρικής μονάδας,  public IP του λογισμικού). Και τα  δυο δίκτυα θα πρέπει  να έχουν παραληφθεί
οριστικώς με πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής και αν βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία , οι υποψήφιοι
ανάδοχοι με δική τους ευθύνη, θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν  τηλεμετρικά πρόσβαση
και επίδειξη της λειτουργίας τους, στην επιτροπή αξιολόγησης.

Το  λογισμικό  θα  πρέπει  να  είναι  του  ίδιου  κατασκευαστή  με  αυτόν  των  μονάδων  καταγραφής  και
τηλεμετάδοσης. Σε περίπτωση που δεν είναι του ίδιου κατασκευαστή, θα πρέπει να υπάρχει υπεύθυνη
δήλωση του κατασκευαστή των μονάδων καταγραφής και μετάδοσης, ότι το προσφερόμενο λογισμικό έχει
ελεγχθεί από αυτόν, συνεργάζεται απρόσκοπτα με τις μονάδες τηλεμετρίας που αυτός κατασκευάζει και
προσφέρονται στον παρόν διαγωνισμό. 

Οι  υποψήφιοι   ανάδοχοι,  θα  πρέπει  να  είναι  σε  θέση  να  πραγματοποιήσουν  πλήρη  επίδειξη  των
δυνατοτήτων του λογισμικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού,  εντός 3 ημερών, από σχετική
ειδοποίηση της επιτροπής. Σχετική δήλωση, με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να υπάρχει στον φάκελο
των δικαιολογητικών. 

Θα πρέπει να παρέχει άμεσα συναγερμούς για τις παρακάτω περιπτώσεις:

Υπέρβαση ορίων μετρούμενων παραμέτρων. Για κάθε παράμετρο θα πρέπει να μπορούν να οριστούν
τουλάχιστον 5 άνω και 5 κάτω όρια συναγερμού. Να δοθεί παράδειγμα για την παράμετρο της στάθμης
και διαδικτυακή πρόσβαση στην επιτροπή. 

Δυνατότητα δημιουργίας συνθήκης συναγερμού  στην οποία να μπορούν να εμπλακούν τουλάχιστον 5
παράμετροι. Να δοθεί παράδειγμα για τις παραμέτρους της α) στάθμης, β) Παροχή, β) τρεις πιέσεις στο
δίκτυο  και διαδικτυακή πρόσβαση στην επιτροπή. 

Καθυστέρηση λήψη μετρήσεων από τους σταθμούς. Για κάθε σταθμό θα πρέπει να μπορούν να οριστούν
τουλάχιστον 2 διαφορετικοί χρόνοι συναγερμού. 

Πτώση της τάσης τροφοδοσίας, Να μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 3 διαφορετικά επίπεδα για κάθε
σταθμό.

Αποσύνδεση ηλιακού συλλέκτη. 

Θερμοκρασία εγκατάστασης. Για κάθε σταθμό θα πρέπει να μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 2 άνω
επίπεδα και δύο κάτω επίπεδα.

Για κάθε περάτωση να αποστέλλεται μήνυμα με email με περιγραφή του συμβάντος.

Να γίνεται  αυτόματη  καταγραφή του  συμβάντος  και  της  διάρκειας  του  χωριστά  για  κάθε  σταθμό και
συνολικά για το δίκτυο.

Η πρόσβαση στα παραπάνω αρχεία συναγερμών να είναι προσπελάσιμα μέσω διαδικτύου.

Η  επιτροπή  αξιολόγησης  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζήτηση  επίδειξη  των  παραπάνω  δυνατοτήτων
τουλάχιστον για ένα εν λειτουργία σταθμό.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν την παραπάνω επίδειξη στην
έδρα της υπηρεσίας εντός  3 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση τους.   Σχετική δήλωση,  με ποινή
αποκλεισμού, θα πρέπει να υπάρχει στον φάκελο των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Το λογισμικό να υποστηρίζει Αγγλικά και Ελληνικά.

Το λογισμικό να διαθέτει ενσωματωμένο web server.    

Να διαθέτει WAP interface.

Προβολή σε Google map, ταυτόχρονα όλων των σταθμών με τις τρέχουσες μετρήσεις τους. 

Προβολή με την μορφή οργάνων (πχ θερμόμετρων) των τρεχουσών μετρήσεων.

Δυνατότητα προβολής διαγραμμάτων και τρεχουσών μετρήσεων σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα.

Να διαθέτει ενσωματωμένη ιστοσελίδα, για την παρουσίαση των μετρήσεων χωρίς την χρήση κωδικών
(ελεύθερη διαδικτυακή πρόσβαση από οποιαδήποτε χρήστη).

Η ιστοσελίδα, να παρέχει τις τρέχουσες μετρήσεις πάνω σε google map.

Η ιστοσελίδα να παρέχει στατιστικά επεξεργασμένες  τις μετρήσεις, σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και
ετήσια βάση. Η παρουσίαση θα πρέπει να είναι με την μορφή γραφήματος.
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Δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η μεταφορά μετρήσεων από την παραπάνω ιστοσελίδα. 

Να δοθεί τουλάχιστον μια διαδικτυακή διεύθυνση η οποία να αντιστοιχεί σε μια εν λειτουργεία ιστοσελίδα,
όπως αυτή ζητείται στα παραπάνω άρθρα.    

Η  πρόσβαση θα γίνεται  μέσω  internet από  οποιαδήποτε  σημείο,  η  τοπικά στον  υπολογιστή  που  θα
εγκατασταθεί. 

Η πρόσβαση στο λογισμικό μπορεί να γίνει από όλους τους γνωστούς  browser. 

Ο χειριστής να μπορεί να  δημιουργήσει πολλαπλούς  clients δίνοντας στον κάθε client προσαρμοσμένη
πρόσβαση στα πηγαία δεδομένα, στα γραφήματα, στους συναγερμούς, στα στατιστικά, για κάθε client ή
για ομάδες clients.   

Αυτόματη καταγραφή των μετρήσεων σε βάση δεδομένων.

Δυνατότητα προγραμματισμού καταστάσεων συναγερμού με προγραμματιζόμενα όρια. 

Καταγραφή της διαρκείας του συμβάντος συναγερμού. 

Παρουσίαση σε ευανάγνωστη γραφική και αριθμητική  μορφή όλων των συμβάντων ή ανά σταθμό. 

Αυτόματη αποστολή email σε περιπτώσεις υπέρβασης ορίων. 

Αυτόματη εξαγωγή των μετρήσεων σε αρχείο csv για τροφοδοσία άλλων προγραμμάτων. 

Παρουσίαση των μετρήσεων ανά σταθμό (όλες οι μετρήσεις του σταθμού). 

Παρουσίαση στον ίδιο πίνακα και στο ίδιο γράφημα, των ίδιων αισθητήρων, για παράδειγμα όλων των
θερμοκρασιών, ή όλων των υγρασιών.

Αυτόματος υπολογισμός ωριαίων, ημερήσιων, μηνιαίων, ετήσιων τιμών για όλες τις παραμέτρους. 

Παρουσίαση των ορίων των παραμέτρων πάνω στις γραφικές παραστάσεις.

Δημιουργία πολλαπλών επιπέδων πρόσβασης σε πρωτόγεννη και δευτερογενή δεδομένα.

Το λογισμικό επιτρέπει την ταυτόχρονη πρόσβαση ενός χρήστη αλλά  μπορεί να επεκταθεί για ταυτόχρονη
πρόσβαση έως και 20 χρηστών.

Παρουσίαση των ορίων των παραμέτρων πάνω στις γραφικές παραστάσεις.

Να υπολογίζει την διάρκεια ηλιοφάνειας.

Να υπολογίζει το σημείο δρόσου.

Να υπολογίζει ώρες ψύξης/θέρμανσης.

Να υπολογίζει ημεροβαθμούς.

Να υπολογίζει διύγρανση. 

Να υπολογίζει θερμοκρασία υγρού βολβού.

Να διαθέτει αυτόματες διαδικασίες ελέγχου εγκυρότητας των μετρήσεων. 

Δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων σε περιπτώσεις συναγερμού, μέσω SIP provider και
μετάδοση μηνύματος προετοιμασμένου από τον χειριστή.   

Να διατίθεται  το πρωτόκολλο επικοινωνίας – μέθοδος επικοινωνίας με το λογισμικό,  για την άντληση
μετρήσεων από άλλες εφαρμογές (API).  Το εν λόγω πρωτόκολλο θα πρέπει  να περιλαμβάνεται  στον
φάκελο της τεχνικής προσφοράς.  

Να υπολογίζει ανά 10 λεπτά των ωριαίο και 24ώρο ρυθμό ανόδου / καθόδου της στάθμης. Ο ανάδοχος θα
πρέπει να είναι σε θέση να καταθέσει  την δικτυακή διεύθυνση,  password και  ID, όπου η επιτροπή θα
μπορεί να δει σε λειτουργία την εν λόγω δυνατότητα.

Πύλη εισόδου 

Να  είναι  εντελώς  ανεξάρτητη  σαν  υλικό  και  σαν  λογισμικό  από  το  λογισμικό  επεξεργασίας  και
παρουσίασης των μετρήσεων.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να έχουν εγκαταστήσει  ,επί ποινή αποκλεισμού ,τουλάχιστον 2 δίκτυα
μετρήσεων βασισμένα σε αυτή την πύλη εισόδου. Tα εν λόγω δίκτυα θα πρέπει να διαθέτουν, δική τους
ανεξάρτητο λογισμικό που θα λειτουργεί σε ανεξάρτητο server,  να εξυπηρετεί τουλάχιστον 5 σταθμούς
εκάστη  με  μονάδες  τηλεμετρίας  του  ίδιου  κατασκευαστή  με  τον  κατασκευαστή  των  τηλεμετρικών
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μονάδων που προσφέρονται στον παρόν διαγωνισμό. Με ποινή αποκλεισμού,  να δοθούν α) συνοπτική
περιγραφή,  β)  πλήρη  στοιχεία  επικοινωνίας  (Πελάτης,  διεύθυνση,  όνομα  υπευθύνου,  τηλέφωνο  και
email, μοντέλο και κατασκευαστής της τηλεμετρικής μονάδας, public IP της πύλης εισόδου). Και τα δύο
δίκτυα  θα  πρέπει  να  έχουν  παραληφθεί  οριστικώς  με  πρωτόκολλα  οριστικής  παραλαβής  και  αν
βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία , οι υποψήφιοι ανάδοχοι με δική τους ευθύνη, θα πρέπει να είναι σε
θέση να πραγματοποιήσουν  τηλεμετρικά πρόσβαση και επίδειξη της λειτουργίας τους, στην επιτροπή
αξιολόγησης.

Η πύλη εισόδου θα πρέπει  να είναι  του ίδιου κατασκευαστή με αυτόν των μονάδων καταγραφής και
τηλεμετάδοσης. Σε περίπτωση που δεν είναι του ίδιου κατασκευαστή, θα πρέπει να υπάρχει υπεύθυνη
δήλωση του κατασκευαστή των μονάδων καταγραφής και  μετάδοσης,  ότι  η προσφερόμενη πύλη έχει
ελεγχθεί από αυτόν, συνεργάζεται απρόσκοπτα με τις μονάδες τηλεμετρίας που αυτός κατασκευάζει και
προσφέρονται στον παρόν διαγωνισμό. 

Οι  υποψήφιοι   ανάδοχοι,  θα  πρέπει  να  είναι  σε  θέση  να  πραγματοποιήσουν  πλήρη  επίδειξη  των
δυνατοτήτων του λογισμικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού,  εντός 3 ημερών, από σχετική
ειδοποίηση της επιτροπής. Σχετική δήλωση, με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να υπάρχει στον φάκελο
των δικαιολογητικών.

Να μπορεί να υποστηρίξει την λειτουργία πολλαπλών παράλληλων δικτύων.

Σκοπός του κέντρου είναι  η ασφαλής μεταφορά των δεδομένων από τους σταθμούς,  την προσωρινή
φύλαξη τους και την μεταβίβαση τους στον υπολογιστή όπου θα λειτουργεί το λογισμικό επεξεργασίας των
μετρήσεων.

Για την εξυπηρέτηση της προσωρινής φύλαξης των μετρήσεων, να διαθέτει μνήμη (τύπου Flash ή SSD και
όχι HD). 

Να διαθέτει δύο πόρτες USB.

Να είναι δυνατή πρόσβαση μέσω internet για διαδικασίες προγραμματισμού και αναβαθμίσεων.

Να διαθέτει ενσωματωμένες διαδικασίες διάγνωσης ποιότητας επικοινωνίας με τους σταθμούς.

Δυνατότητα αποστολής εντολών στους σταθμούς.

Να διαθέτει διαδικασίας ασφαλούς σύνδεσης (Secure Socket Tunnels).

Ο χειριστής του δικτύου να μπορεί να προγραμματίσει τον ρυθμό επικοινωνίας της πύλης με κάθε σταθμό.

Ο ρυθμός επικοινωνίας είναι  ανεξάρτητος για κάθε σταθμό.

Να μπορεί να υποστηρίξει λήψη μετρήσεων μέσω GSM. GPRS ασυρμάτου UHF, η και  συνδυασμού των
παραπάνω.

Στην μνήμη της πύλης να αποθηκεύονται ζωτικής σημασίας πληροφορίες για κάθε σταθμό, όπως ακριβές
σημείο τοποθέτησης του σταθμού, ο σειριακός αριθμός του σταθμού, τελευταία επισκευή του σταθμού,
κτλ.

Για κάθε σταθμό η πύλη να καταγράφει τις παρακάτω πληροφορίες :

- Τάση μπαταρίας και θερμοκρασία κεντρικής μονάδας κατά την τελευταία επικοινωνία 

- Τρέχουσα IP και port του κάθε σταθμού

- Χρόνος πρώτου και τελευταίων έγκυρων δεδομένων

- Χρόνος τελευταίας και επόμενης κλήσης του σταθμού 

- Χρόνος τελευταίου και επόμενου συγχρονισμού του ρολογιού σταθμού με το ρολόι της πύλης 

- Χρόνος τελευταίας αποστολής προγραμματισμού στον σταθμό

Να μπορεί να χειριστεί έως και 1000 σταθμούς.

Ο χειριστής να μπορεί να δει τις μετρήσεις των αισθητήρων του κάθε σταθμού είτε σε γραφική παράσταση
είτε σε μορφή πίνακα.

Να μπορεί  να  συγχρονίσει  το  εσωτερικό του  ρολόι  με  internet timer server και  με  την σειρά του να
συγχρονίζει αυτόματα τα ρολόγια των σταθμών.

Να μπορεί να λειτουργήσει ως DHCP server. 
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Ο χειριστής μπορεί να ορίσει IP έναρξης του DHCP server και IP λήξης καθώς επίσης μέγιστο και ελάχιστο
lease time για τις IP διευθύνσεις.

Δυνατότητα ορισμού IP  διεύθυνσης για primary and secondary DNS severs.

Να μπορεί να συνδεθεί με εξωτερικά αναλογικά modem.

Να   επιτρέπει   multi user access μέσω  internet.

Να υποστιρίζει πολλαπλούς  users που ο κάθε user  έχει καθορισμένα από τον administrator δικαιώματα.

Να μπορεί να «κρυφτεί» πίσω από έναν SSH server και η σύνδεση να πραγματοποιείται  μέσω την  IP του
SSH server, για μεγιστοποίηση της ασφάλειας κατά την διαδικτυακή επικοινωνία. 

Όλη  η  επικοινωνία  μεταξύ  της  πύλης  και  του  χειριστή   να  πραγματοποιείται  μέσω  Graphical User
Interface.  

Να έχει την δυνατότητα αυτόματης αποθήκευσης του προγραμματισμοί ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε
flash memory. Η συχνότητα της παραπάνω λειτουργίας  καθορίζεται από τον χειριστή.

Ο κάθε user να έχει δικό του ID και password.   

Να  παρακολουθεί  και  καταγράφει  το  επίπεδο  της  μπαταρίας  των  σταθμών,  καθώς  επίσης  και  της
θερμοκρασίας των κεντρικών μονάδων των σταθμών.

Να διαθέτει σύστημα backup ενέργειας το οποίο να μπορεί να διατηρεί την λειτουργία του συστήματος για
24 ώρες σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. 

Θερμοκρασία λειτουργίας  -100C έως +500C. 

Να κρατά στην μνήμη της ιστορικό κλήσεων της πύλης προς του σταθμούς και των σταθμών προς την
πύλη.

Να κρατά στατιστικά χρήσης της εσωτερικής μνήμης της.

Η πύλη να υποστηρίζει encrypted πρωτοκόλλα (SSH, HTTPS), για επικοινωνίες μέσω internet. 

Ταυτόχρονα να υποστηρίζει   unencrypted πρωτοκόλλα επικοινωνίας.

Να  διατίθεται  το  πρωτόκολλο  επικοινωνίας  –  μέθοδος  επικοινωνίας  με  την  πύλη,  για  την  άντληση
μετρήσεων από άλλες εφαρμογές (API).  Το εν λόγω πρωτόκολλο θα πρέπει  να περιλαμβάνεται  στον
φάκελο της τεχνικής προσφοράς. 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Οι τεχνικές προδιαγραφές παρουσιάζονται με μορφή πινάκων ούτως ώστε χρησιμοποιηθούν σε περίπτω-
ση ανοιχτού διαγωνισμού σύμφωνα με τα ισχύοντα περί διαγωνισμών του δημοσίου.

Στη συνέχεια περιγράφεται και επεξηγείται ο τρόπος συμπλήρωσης των πινάκων και παρουσιάζονται οι
τεχνικές προδιαγραφές του απαραίτητου εξοπλισμού.

1 Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών

Οι πίνακες αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθούν θα συμπληρωθούν από τους προμη-
θευτές στην περίπτωση διαγωνισμού.

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:

α) Στήλη Α/Α:

Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός κατά κατηγορία και υποκατηγορία των στοιχείων που πε-
ριγράφονται στην επόμενη στήλη.

β) Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Στην στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα
οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

γ) Στήλη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ:

Στην στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί:

Η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή.

Ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο).

Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
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δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: 

Στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει τη μορφή: ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη
προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά.

Ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά.

ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ:

Στη στήλη αυτή θα αναγραφεί ο Αύξων αριθμός, σελίδα και στίχος τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δημο-
σιεύματος με το οποίο υποστηρίζονται σημειωθείσες πληροφορίες στις προηγούμενες στήλες. Το συγκε-
κριμένο χαρακτηριστικό να έχει εντοπισθεί, υπογραμμισθεί και να αναγράφεται ο αριθμός του κριτηρίου
των προδιαγραφών που αναφέρεται.

Σύμφωνα με τις ανάγκες του διαγωνισμού, θεωρείται υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πι-
νάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Οι απαντήσεις να είναι σαφείς και τυπωμένες
ή δακτυλογραφημένες, χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. Η μη συμμόρφωση με τον όρο αυτό συνεπάγεται
την απόρριψη της προσφοράς.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Να αναφερθούν / δοθούν σε πίνακα κατά τρόπο τα παρακάτω χαρακτηριστικά και πληροφορίες:

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & 
ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΥΠΟΧΡ/ΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜ/ΤΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Πλωτήρας- δύο (2) μονάδες ΝΑΙ

2.
Αυτόματος  φωτεινός  σηματοδότης-
δύο (2) μονάδες

ΝΑΙ

3.
Ασύρματη  μονάδα  τηλεμετρίας  ΜΤ  –
επτά (7) μονάδες

4.

Η  μονάδα  να  είναι  κατάλληλη  για
μόνιμη  τοποθέτηση  σε  συνθήκες
περιβάλλοντος και πρέπει να είναι IP 65
και IP 67. 

ΝΑΙ

5.
Τα περίβλημα της μονάδας να είναι 
μεταλλικό (αλουμίνιο, ή ανοξείδωτος 
χάλυβας)

ΝΑΙ

6.
Οι συνδέσεις με τους αισθητήρες να 
γίνονται μέσω εξωτερικών στεγανών 
συνδέσμων

ΝΑΙ

7.
Αυτονομία λειτουργίας με μπαταρία > 
10 ημερών

ΝΑΙ

8.
Δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης 
(ενσωματωμένη μνήμη) τουλάχιστον 1 
εκατομμύριο μετρήσεις

ΝΑΙ

9.
Να διαθέτει εσωτερικό αισθητήρα 
θερμοκρασίας

ΝΑΙ

10. Να διαθέτει > 8 αναλογικές εισόδους ΝΑΙ
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

(είσοδοι τάσης)

11.
Να διαθέτει τουλάχιστον 2 μετρητές 
παλμών.

ΝΑΙ

12.
Να διαθέτει τουλάχιστον 2 ψηφιακές 
εισόδους – εξόδους.

ΝΑΙ

13.
Να διαθέτει δυνατότητα αναβάθμισης 
του firmware τηλεμετρικά.

ΝΑΙ

14.
Να έχει την δυνατότητα 
παρακολούθησης τουλάχιστον 30 
αισθητήρων τύπου SDI12.

ΝΑΙ

15.
Να διαθέτει ενσωματωμένο modem 
κινητής τηλεφωνίας

ΝΑΙ

16.
Να διαθέτει αποσπώμενη κεραία 
omnidirectional

ΝΑΙ

17. Να διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ΝΑΙ

18.
Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα 
ελέγχου φόρτισης της μπαταρίας

ΝΑΙ

19.

Να διαθέτει δυνατότητα 
προγραμματισμού του ρυθμού 
μέτρησης και αποστολής των 
μετρήσεων με εύρος από μία μέτρηση 
ανά 10 δευτερόλεπτα έως μία μέτρηση
ανά 12 ώρες.

ΝΑΙ

20.
Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης και 
τροφοδοσίας από ηλιακό πάνελ.

ΝΑΙ

21.
Θερμοκρασία λειτουργίας τουλάχιστον 
στο εύρος -30˚C έως 60˚C

ΝΑΙ

22. Φωτοβολταϊκός συλλέκτης για τις ΜΤ, επτά  (7) μονάδες

23. Τεχνολογία Mono-cristalline solar cells. ΝΑΙ

24. Ιsc >   500mA ΝΑΙ

25. Ιmpp > 500mA ΝΑΙ

26.
Πολύ μικρές διαστάσεις  και όχι πάνω 
από 50 Χ 50 cm

ΝΑΙ

27. Φωτοβολταϊκός συλλέκτης για τις μετρητικές διατάξεις των υδρολογικών σταθμών, δύο  (2) μονάδες

28.

Η κάθε διάταξη θα πρέπει να διαθέτει, 
ηλιακό συλλέκτη κατάλληλης ισχύος 
για την υποστήριξη της λειτουργίας της
μετρητικής διάταξης.

ΝΑΙ

29.
Το μέγεθος του συλλέκτη δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα 100 Χ 50 cm

ΝΑΙ

30.
Θα πρέπει να διαθέτει ψηφιακό 
φορτιστή

ΝΑΙ

31. Θα πρέπει να διαθέτει ΝΑΙ
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

επαναφορτιζόμενη μπαταρία

32.
Το σύστημα θα πρέπει να εξασφαλίζει 
την λειτουργία για της μετρητικής 
διάταξης για τουλάχιστον 10 μέρες

ΝΑΙ

33. Αισθητήρας στάθμης με πιεζοηλεκτρικό αισθητήρα , δύο (2) μονάδες.

34. Ακρίβεια μέτρησης ≤±0.1% FS. ΝΑΙ

35. Εύρος μέτρησης έως 10 m. ΝΑΙ

36.
Το σώμα του αισθητήρα είναι 
ανοξείδωτος χάλυβας 316L.

ΝΑΙ

37. Έξοδος σε mV. ΝΑΙ

38.
Η τροφοδοσία να παρέχεται από την 
μονάδα τηλεμετρίας.

ΝΑΙ

39.
Θερμοκρασία υλικού μέτρησης -20°C 
έως +60°C.

ΝΑΙ

40.
Ο αισθητήρας να διαθέτει αυτόματη 
αντιστάθμιση της βαρομετρικής.

ΝΑΙ

41.
Συνοδεύεται από καλώδιο μήκους 
τουλάχιστον 50 μέτρων, με αεραγωγό.

ΝΑΙ

42. Πολυπαραμετρικός αισθητήρας φυσικοχημικών παραμέτρων  ποιότητας  , δύο (2) μονάδες.

43.
Αυτόματος έλεγχος για προβλήματα 
και λάθη ώστε να διασφαλίζεται η 
σωστή εγκατάσταση

ΝΑΙ

44.
Αισθητήρες τύπου smart probes, με 
αυτόματη αναγνώριση των 
αισθητήρων από το όργανο.

ΝΑΙ

45.

Όλοι οι αισθητήρες να έχουν δική τους 
μνήμη. Έτσι η βαθμονόμηση μπορεί 
να γίνει σε οποιαδήποτε σημείο και 
στην συνέχεια οι αισθητήρες να 
τοποθετηθούν πάνω στο όργανο.

ΝΑΙ

46.

Τοποθέτηση των αισθητήρων πάνω 
στο σώμα του πολυαισθητήρα ακόμα 
και όταν είναι βρεγμένοι στα σημεία 
συνδέσεων με την κεντρική μονάδα

ΝΑΙ

47. Συμπαγής κατασκευή ΝΑΙ

48.
Να διαθέτει έξοδο SDI12  για σύνδεση 
με την μονάδα τηλεμετρίας

ΝΑΙ

49.
Να διαθέτει USB adapter για σύνδεση 
με υπολογιστή

ΝΑΙ

50.
Να διαθέτει  ενσωματωμένο  Bluetooth
για ασύρματη επικοινωνία με τον 
υπολογιστή

ΝΑΙ

51.
Να διαθέτει κεντρικό σύστημα 
καθαρισμού με wiper.

ΝΑΙ
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52.
Συχνότητα δειγματοληψίας έως και 4 
Hz

ΝΑΙ

53. Αγωγιμότητα ΝΑΙ

54.
Περιοχή μέτρησης τουλάχιστον 0 - 100
mS/cm

ΝΑΙ

55.
Ακρίβεια στην περιοχή 0 -  100mS/cm 
να είναι  ±0.5% επί της ένδειξης

ΝΑΙ

56. Ανάλυση 0.0001 mS/cm ΝΑΙ

57.

Ο αισθητήρας θα πρέπει να έχει τέτοιο 
σχήμα, ώστε η βούρτσα καθαρισμού 
να περνά από μέσα της και να την 
καθαρίζει.

ΝΑΙ

58. Οπτικός αισθητήρας οξυγόνου ΝΑΙ

59.
Περιοχή μέτρησης τουλάχιστον 0 - 20 
mg/L

ΝΑΙ

60.
Ακρίβεια  στην περιοχή 0 - 20 mg/L: 
±0.1 mg/l

ΝΑΙ

61. Ανάλυση 0.01 mg/l ΝΑΙ

62.
Το σύστημα καθαρισμού να καθαρίζει 
την αισθητήρια επιφάνεια

ΝΑΙ

63. pH ΝΑΙ

64. Περιοχή μέτρησης 0-14 ΝΑΙ

65. Ακρίβεια  στην  ±0.1pH ΝΑΙ

66. Ανάλυση 0.01 mg/l ΝΑΙ

67.
Το σύστημα καθαρισμού να καθαρίζει 
την αισθητήρια επιφάνεια

ΝΑΙ

68. Αλατότητα ΝΑΙ

69.
Αυτή η παράμετρος υπολογίζεται βάση
του αισθητήρα αγωγιμότητας

ΝΑΙ

70. Περιοχή μέτρησης 0 - 50 ppt ΝΑΙ

71. Ακρίβεια  ±1.0% επί της ένδειξης ΝΑΙ

72. Ανάλυση 0.01 ppt ΝΑΙ

73. Θερμοκρασία ΝΑΙ

74. Περιοχή μέτρησης -5 έως 50°C ΝΑΙ

75. Ακρίβεια  ±0.01°C ΝΑΙ

76. Ανάλυση 0.001 °C ΝΑΙ

77. Ολικά διαλυμένα στερεά (TDS) ΝΑΙ

78.
Αυτή η παράμετρος υπολογίζεται βάση
του αισθητήρα αγωγιμότητας

ΝΑΙ

79. Περιοχή μέτρησης 0 - 100000 mg/L ΝΑΙ

80. ORP ΝΑΙ
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81. Περιοχή μέτρησης ±999mV ΝΑΙ

82. Ακρίβεια  στην  ±20mV ΝΑΙ

83. Χρόνος απόκρισης T63<5 sec ΝΑΙ

84. Ανάλυση 0.1 mg/l ΝΑΙ

85. Σύστημα φασματοφωτόμετρου , δύο (2) συστήματα.

86. Φασματοφωτόμετρο ΝΑΙ

87. Άμεση λειτουργία (plug & measure) ΝΑΙ

88.
Αρχή μέτρησης UV-VIS 
φασματοφωτομετρία

ΝΑΙ

89. Κατάλληλος για επιφανειακά νερά ΝΑΙ

90. Να μετρά τα Νιτρικά (NO3-N) ΝΑΙ

91. Να μετρά θολότητα ΝΑΙ

92. Να μετρά TOC ΝΑΙ

93.
Μακροχρόνια σταθερότητα χωρίς 
ανάγκη συντήρησης

ΝΑΙ

94.
Να διαθέτει εργοστασιακή 
βαθμονόμηση

ΝΑΙ

95.
Να διαθέτει αυτόματο καθαρισμός με 
πεπιεσμένο αέρα, ή με κινούμενη 
βούρτσα.

ΝΑΙ

96.
Να μπορεί να μετρά με πλήρη 
εμβάπτιση (υποβρύχια εγκατάσταση)

ΝΑΙ

97.
Να διαθέτει αυτόματη αντιστάθμιση 
παρεμβολών

ΝΑΙ

98.
Περιοχή μήκους κύματος τουλάχιστον 
στην περιοχή 220 – 720nm

ΝΑΙ

99.
Η πηγή φωτός να είναι λυχνία xenon, 
256 φωτοδίοδοι

ΝΑΙ

100. Να είναι διπλού κύματος ΝΑΙ

101.
Να διαθέτει αυτόματη αντιστάθμιση 
θολότητας,  στερεών και οργανικών 
ουσιών

ΝΑΙ

102.
Να διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη > 
500 ΚΒ

ΝΑΙ

103.
Να διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα 
θερμοκρασίας για την περιοχή 
τουλάχιστον -5˚C έως +40˚C

ΝΑΙ

104.
Υλικό κατασκευής ανοξείδωτος 
χάλυβας

ΝΑΙ

105.
Πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 0 – 2 
Bar

ΝΑΙ

106. Κλάση προστασίας ΙΡ 68 ΝΑΙ
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107.
Να διαθέτει σύστημα καθαρισμού της 
οπτικής διαδρομής με κινούμενη, 
υποβρύχια βούρτσα

ΝΑΙ

108.
Ακρίβεια μέτρησης και 
επαναληψημότητα  τουλάχιστον 3%

ΝΑΙ

109.
Περιοχή μέτρησης των Νιτρικών 
τουλάχιστον, 0 – 100mg/l (NO3-N)

ΝΑΙ

110.
Περιοχή μέτρησης της Θολότητας 
τουλάχιστον  στην περιοχή 0 -1000 
NTU

ΝΑΙ

111.
Περιοχή μέτρησης των Ολικού 
Οργανικού Άνθρακα, τουλάχιστον στην
περιοχή 0 – 150mg/l (TOC)

ΝΑΙ

112. Μονάδα ελέγχου φασματοφωτομέτρου ΝΑΙ

113.
Να διαθέτει διαδικασίες ελέγχου και 
βαθμονόμησης των αισθητήρων

ΝΑΙ

114. Να διαθέτει εξόδους 4-20m ΝΑΙ

115.

Μπορεί να ελέγχει βαλβίδα 
πεπιεσμένου αέρα, ή βούρτσας για τον
περιοδικό καθαρισμό των 
αισθητήριων.

ΝΑΙ

116.
Ο χειριστής  μπορεί να ρυθμίσει ανά 
πόσες μετρήσεις θα γίνεται η 
διαδικασία του καθαρισμού.

ΝΑΙ

117.
Ο χειριστής να μπορεί να ρυθμίσει 
πόσο χρόνο θα διαρκεί ο καθαρισμός

ΝΑΙ

118.
Ο χειριστής να μπορεί να ρυθμίσει 
πόσο χρόνο πριν την λήψη της 
μέτρησης θα γίνει ο καθαρισμός

ΝΑΙ

119.
Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη LCD και 
πληκτρολόγιο, για επιτόπου ένδειξη 
των μετρήσεων και προγραμματισμό.

ΝΑΙ

120.
Ο χειριστής να μπορεί να 
προγραμματίσει τον ρυθμό μέτρησης

ΝΑΙ

121.

Ο χειριστής να μπορεί να 
προγραμματίσει τον controller ώστε να
δίνει τον κυλιόμενο μέσο όρο των 
μετρήσεων, ώστε οι μετρήσεις να 
έχουν μεγάλη ακρίβεια και να 
αποφεύγονται οι λάθος συναγερμοί.

ΝΑΙ

122.

Ο χειριστής να μπορεί να 
προγραμματίσει τον αριθμό τον 
δειγμάτων που λαμβάνονται για τον 
υπολογισμό του κυλιόμενου μέσου 
όρου.

ΝΑΙ
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123.
Να διαθέτει πληκτρολόγιο για τους 
χειρισμούς

ΝΑΙ

124. Να διαθέτει system error relay ΝΑΙ

125.
Να διαθέτει δύο relay για 
ενεργοποίηση εξωτερικών διατάξεων 
(πχ συναγερμών)

ΝΑΙ

126. Πλήρης μετεωρολογικός σταθμός μοντέλο

127.
Ενιαίος σταθμός, κατάλληλος για την 
μέτρηση όλων των παρακάτω 
παραμέτρων

ΝΑΙ

128.
Κανένα απολύτως κινητό μέρος, όπως
προπέλες, κύπελλα, tipping bucket, 
κτλ

ΝΑΙ

129.
Ψηφιακή έξοδος SDI 12 για τα 
δεδομένα

ΝΑΙ

130.
Τάση λειτουργίας τουλάχιστον στο 
εύρος 5 – 12 V DC

ΝΑΙ

131.
Κατανάλωση κατά την διάρκεια της 
μέτρησης < 50 mA

ΝΑΙ

132. Ηλιακή ακτινοβολία ΝΑΙ

133. Περιοχή τουλάχιστον: 0 με 1500 W/m ΝΑΙ

134. Ανάλυση : 1 W/m ΝΑΙ

135. Ακρίβεια : ± 5% επί της  μέτρησης ΝΑΙ

136. Βροχόπτωση ΝΑΙ

137.
Περιοχή  μέτρησης τουλάχιστον 0 to 
300 mm/h

ΝΑΙ

138. Ανάλυση τουλάχιστον 0.1 mm ΝΑΙ

139.
Ακρίβεια: ± 5% επί της μέτρησης στην 
περιοχή 0 με 50 mm/h

ΝΑΙ

140. Πίεση ατμών ΝΑΙ

141. Περιοχή: τουλάχιστον 0 με 45 kPa ΝΑΙ

142. Ανάλυση : 0.01 kPa ΝΑΙ

143. Σχετική υγρασία αέρα ΝΑΙ

144. Περιοχή : 0 με 100% ΝΑΙ

145. Ανάλυση : 0.1% ΝΑΙ

146. Τυπική ακρίβεια , τουλάχιστον ±3% RH ΝΑΙ

147. Θερμοκρασία αέρα ΝΑΙ

148. Περιοχή : -30 to 60 °C ΝΑΙ

149. Ανάλυση : 0.1 °C ΝΑΙ

150. Ακρίβεια : ± 0.8 °C, ή καλύτερη ΝΑΙ

151. Βαρομετρική πίεση ΝΑΙ
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152. Περιοχή : 50 to 110 kPa ΝΑΙ

153. Ανάλυση : 0.01 kPa ΝΑΙ

154. Ακρίβεια : ± 0.1 kPa ΝΑΙ

155. Ταχύτητα ανέμου ΝΑΙ

156. Περιοχή: 0 to 30 m/s ΝΑΙ

157. Ανάλυση : 0.01 m/s ΝΑΙ

158.
Ακρίβεια : το μεγαλύτερο από 0.3 m/s 
ή 3% επί της μέτρησης

ΝΑΙ

159. Ριπή ανέμου ΝΑΙ

160. Περιοχή : 0 με 30 m/s ΝΑΙ

161. Ανάλυση : 0.01 m/s ΝΑΙ

162.
Ακρίβεια : το μεγαλύτερο από 0.3 m/s 
ή 3% επί της μέτρησης

ΝΑΙ

163. Διεύθυνση ανέμου ΝΑΙ

164. Περιοχή : 0 με 359° ΝΑΙ

165. Ανάλυση : 1° ΝΑΙ

166. Ακρίβεια : ± 5° ΝΑΙ

167. Κλήση ιστού – εγκατάστασης ΝΑΙ

168. Περιοχή : -90° με +90° ΝΑΙ

169. Ανάλυση : 0.1° ΝΑΙ

170. Ακρίβεια : ± 1° ΝΑΙ

171. Καταμέτρηση κεραυνών ΝΑΙ

172.
Περιοχή : τουλάχιστον στο εύρος 0 -  
50,000 κεραυνοί

ΝΑΙ

173. Ανάλυση : 1 κεραυνός ΝΑΙ

174. Απόσταση ανίχνευσης κεραυνού ΝΑΙ

175.
Περιοχή : τουλάχιστον στο εύρος 0 με 
40 km

ΝΑΙ

176. Ανάλυση : καλύτερη από 5 km ΝΑΙ

177. Λογισμικό λήψης και επεξεργασίας των μετρήσεων

178.
Θα πρέπει να παρέχει άμεσα 
συναγερμούς για τις παρακάτω 
περιπτώσεις:

ΝΑΙ

179.

Υπέρβαση ορίων μετρούμενων 
παραμέτρων. Για κάθε παράμετρο θα 
πρέπει να μπορούν να οριστούν 
τουλάχιστον 5 άνω και 5 κάτω όρια 
συναγερμού. Να δοθεί παράδειγμα για
την παράμετρο της στάθμης και 
διαδικτυακή πρόσβαση στην επιτροπή.

ΝΑΙ

180. Δυνατότητα δημιουργίας συνθήκης ΝΑΙ
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συναγερμού  στην οποία να μπορούν 
να εμπλακούν τουλάχιστον 5 
παράμετροι. Να δοθεί παράδειγμα για 
τις παραμέτρους της α) στάθμης, β) 
Παροχή, β) τρεις πιέσεις στο δίκτυο  
και διαδικτυακή πρόσβαση στην 
επιτροπή.

181.

Καθυστέρηση λήψη μετρήσεων από 
τους σταθμούς. Για κάθε σταθμό θα 
πρέπει να μπορούν να οριστούν 
τουλάχιστον 2 διαφορετικοί χρόνοι 
συναγερμού.

ΝΑΙ

182.
Πτώση της τάσης τροφοδοσίας, Να 
μπορούν να οριστούν τουλάχιστον 3 
διαφορετικά επίπεδα για κάθε σταθμό.

ΝΑΙ

183. Αποσύνδεση ηλιακού συλλέκτη. ΝΑΙ

184.

Θερμοκρασία εγκατάστασης. Για κάθε 
σταθμό θα πρέπει να μπορούν να 
οριστούν τουλάχιστον 2 άνω επίπεδα 
και δύο κάτω επίπεδα.

ΝΑΙ

185.
Για κάθε περάτωση να αποστέλλεται 
μήνυμα με email με περιγραφή του 
συμβάντος.

ΝΑΙ

186.

Να γίνεται αυτόματη καταγραφή του 
συμβάντος και της διάρκειας του 
χωριστά για κάθε σταθμό και συνολικά
για το δίκτυο.

ΝΑΙ

187.
Η πρόσβαση στα παραπάνω αρχεία 
συναγερμών να είναι προσπελάσιμα 
μέσω διαδικτύου.

ΝΑΙ

188.

Η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το 
δικαίωμα να ζήτηση επίδειξη των 
παραπάνω δυνατοτήτων τουλάχιστον 
για ένα εν λειτουργία σταθμό.

ΝΑΙ

189.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να 
είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν 
την παραπάνω επίδειξη στην έδρα της 
υπηρεσίας εντός 3 ημερών από την 
έγγραφη ειδοποίηση τους.

ΝΑΙ

190.
Το λογισμικό να υποστηρίζει Αγγλικά 
και Ελληνικά.

ΝΑΙ

191.
Το λογισμικό να διαθέτει 
ενσωματωμένο web server.

ΝΑΙ

192. Να διαθέτει WAP interface. ΝΑΙ

193. Προβολή σε Google map, ταυτόχρονα 
όλων των σταθμών με τις τρέχουσες 

ΝΑΙ
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μετρήσεις τους.

194.
Προβολή με την μορφή οργάνων (πχ 
θερμόμετρων) των τρεχουσών 
μετρήσεων.

ΝΑΙ

195.
Δυνατότητα προβολής διαγραμμάτων 
και τρεχουσών μετρήσεων σε 
οποιαδήποτε ιστοσελίδα.

ΝΑΙ

196.

Να διαθέτει ενσωματωμένη ιστοσελίδα,
για την παρουσίαση των μετρήσεων 
των μετεωρολογικών σταθμών, χωρίς 
την χρήση κωδικών (ελεύθερη 
διαδικτυακή πρόσβαση από 
οποιαδήποτε χρήστη).

ΝΑΙ

197.

Η ιστοσελίδα, να παρέχει τις 
τρέχουσες μετρήσεις των 
μετεωρολογικών σταθμών, πάνω σε 
google map.

ΝΑΙ

198.

Η ιστοσελίδα να παρέχει στατιστικά 
επεξεργασμένες  τις μετρήσεις των 
μετεωρολογικών σταθμών,, σε 
ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και 
ετήσια βάση. Η παρουσίαση θα πρέπει
να είναι με την μορφή γραφήματος.

ΝΑΙ

199.
Δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η 
μεταφορά μετρήσεων από την 
παραπάνω ιστοσελίδα.

ΝΑΙ

200.

Να δοθεί τουλάχιστον μια διαδικτυακή 
διεύθυνση η οποία να αντιστοιχεί σε 
μια εν λειτουργεία ιστοσελίδα, όπως 
αυτή ζητείται στα παραπάνω άρθρα.

ΝΑΙ

201.

Η πρόσβαση θα γίνεται μέσω internet 
από οποιαδήποτε σημείο, η τοπικά 
στον υπολογιστή που θα 
εγκατασταθεί.

ΝΑΙ

202.
Η πρόσβαση στο λογισμικό μπορεί να 
γίνει από όλους τους γνωστούς  
browser.

ΝΑΙ

203.

Η χειριστής μπορεί να  δημιουργήσει 
πολλαπλούς  clients δίνοντας στον 
κάθε client προσαρμοσμένη 
πρόσβαση στα πηγαία δεδομένα, στα 
γραφήματα, στους συναγερμούς, στα 
στατιστικά, για κάθε client ή για ομάδες
clients.

ΝΑΙ

204.
Αυτόματη καταγραφή των μετρήσεων 
σε βάση δεδομένων.

ΝΑΙ
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

205.
Δυνατότητα προγραμματισμού 
καταστάσεων συναγερμού με 
προγραμματιζόμενα όρια.

ΝΑΙ

206.
Καταγραφή της διαρκείας του 
συμβάντος συναγερμού.

ΝΑΙ

207.
Παρουσίαση σε ευανάγνωστη γραφική 
και αριθμητική  μορφή όλων των 
συμβάντων ή ανά σταθμό.

ΝΑΙ

208.
Αυτόματη αποστολή email σε 
περιπτώσεις υπέρβασης ορίων.

ΝΑΙ

209.
Αυτόματη εξαγωγή των μετρήσεων σε 
αρχείο csv για τροφοδοσία άλλων 
προγραμμάτων.

ΝΑΙ

210.
Παρουσίαση των μετρήσεων ανά 
σταθμό (όλες οι μετρήσεις του 
σταθμού).

ΝΑΙ

211.

Παρουσίαση στον ίδιο πίνακα και στο 
ίδιο γράφημα, των ίδιων αισθητήρων, 
για παράδειγμα όλων των 
θερμοκρασιών, ή όλων των υγρασιών.

ΝΑΙ

212.
Αυτόματος υπολογισμός ωριαίων, 
ημερήσιων, μηνιαίων, ετήσιων τιμών 
για όλες τις παραμέτρους.

ΝΑΙ

213.
Παρουσίαση των ορίων των 
παραμέτρων πάνω στις γραφικές 
παραστάσεις.

ΝΑΙ

214.
Δημιουργία πολλαπλών επιπέδων 
πρόσβασης σε πρωτόγεννη και 
δευτερογενή δεδομένα.

ΝΑΙ

215.

Το λογισμικό επιτρέπει την ταυτόχρονη
πρόσβαση ενός χρήστη αλλά  μπορεί 
να επεκταθεί για ταυτόχρονη 
πρόσβαση έως και 20 χρηστών.

ΝΑΙ

216.
Παρουσίαση των ορίων των 
παραμέτρων πάνω στις γραφικές 
παραστάσεις.

ΝΑΙ

217.
Να υπολογίζει την διάρκεια 
ηλιοφάνειας.

ΝΑΙ

218. Να υπολογίζει το σημείο δρόσου. ΝΑΙ

219. Να υπολογίζει ώρες ψύξης/θέρμανσης. ΝΑΙ

220. Να υπολογίζει ημεροβαθμούς. ΝΑΙ

221. Να υπολογίζει διύγρανση. ΝΑΙ

222.
Να υπολογίζει θερμοκρασία υγρού 
βολβού.

ΝΑΙ
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

223.
Να διαθέτει αυτόματες διαδικασίες 
ελέγχου εγκυρότητας των μετρήσεων.

ΝΑΙ

224.

Δυνατότητα πραγματοποίησης 
τηλεφωνικών κλήσεων σε περιπτώσεις
συναγερμού, μέσω SIP provider και 
μετάδοση μηνύματος 
προετοιμασμένου από τον χειριστή.

ΝΑΙ

225.

Να διατίθεται το πρωτόκολλο 
επικοινωνίας – μέθοδος επικοινωνίας 
με το λογισμικό, για την άντληση 
μετρήσεων από άλλες εφαρμογές 
(API). Το εν λόγω πρωτόκολλο θα 
πρέπει να περιλαμβάνεται στον 
φάκελο της τεχνικής προσφοράς.

ΝΑΙ

226.

Να υπολογίζει ανά 10 λεπτά των 
ωριαίο και 24ώρο ρυθμό ανόδου / 
καθόδου της στάθμης. Ο ανάδοχος θα 
πρέπει να είναι σε θέση να καταθέσει 
την δικτυακή διεύθυνση, password και 
ID, όπου η επιτροπή θα μπορεί να δει 
σε λειτουργία την εν λόγω δυνατότητα.

ΝΑΙ

227. Πύλη εισόδου

228.

Να είναι εντελώς ανεξάρτητη σαν υλικό
και σαν λογισμικό από το λογισμικό 
επεξεργασίας και παρουσίασης των 
μετρήσεων.

ΝΑΙ

229.
Να μπορεί να υποστηρίξει την 
λειτουργία πολλαπλών παράλληλων 
δικτύων.

ΝΑΙ

230.

Σκοπός του κέντρου είναι η ασφαλής 
μεταφορά των δεδομένων από τους 
σταθμούς, την προσωρινή φύλαξη 
τους και την μεταβίβαση τους στον 
υπολογιστή όπου θα λειτουργεί το 
λογισμικό επεξεργασίας των 
μετρήσεων.

ΝΑΙ

231.

Για την εξυπηρέτηση της προσωρινής 
φύλαξης των μετρήσεων, να διαθέτει 
μνήμη (τύπου Flash ή SSD και όχι 
HD).

ΝΑΙ

232. Να διαθέτει δύο πόρτες USB. ΝΑΙ

233.
Να είναι δυνατή πρόσβαση μέσω 
internet για διαδικασίες 
προγραμματισμού και αναβαθμίσεων.

ΝΑΙ

234.
Να διαθέτει ενσωματωμένες 
διαδικασίες διάγνωσης ποιότητας 
επικοινωνίας με τους σταθμούς.

ΝΑΙ

74/112

21PROC008143868 2021-02-15



Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

235.
Δυνατότητα αποστολής εντολών στους
σταθμούς.

ΝΑΙ

236.
Να διαθέτει διαδικασίας ασφαλούς 
σύνδεσης (Secure Socket Tunnels).

ΝΑΙ

237.

Ο χειριστής του δικτύου να μπορεί να 
προγραμματίσει τον ρυθμό 
επικοινωνίας της πύλης με κάθε 
σταθμό.

ΝΑΙ

238.
Ο ρυθμός επικοινωνίας είναι  
ανεξάρτητος για κάθε σταθμό.

ΝΑΙ

239.

Να μπορεί να υποστηρίξει λήψη 
μετρήσεων μέσω GSM. GPRS 
ασυρμάτου UHF , η και  συνδυασμού 
των παραπάνω.

ΝΑΙ

240.

Στην μνήμη της πύλης να 
αποθηκεύονται ζωτικής σημασίας 
πληροφορίες για κάθε σταθμό, όπως 
ακριβές σημείο τοποθέτησης του 
σταθμού, ο σειριακός αριθμός του 
σταθμού, τελευταία επισκευή του 
σταθμού, κτλ.

ΝΑΙ

241.
Για κάθε σταθμό η πύλη να καταγράφει
τις παρακάτω πληροφορίες :

ΝΑΙ

242.
- Τάση μπαταρίας και θερμοκρασία 
κεντρικής μονάδας κατά την τελευταία 
επικοινωνία

ΝΑΙ

243.
- Τρέχουσα IP και port του κάθε 
σταθμού

ΝΑΙ

244.
- Χρόνος πρώτου και τελευταίων 
έγκυρων δεδομένων

ΝΑΙ

245.
- Χρόνος τελευταίας και επόμενης 
κλήσης του σταθμού

ΝΑΙ

246.
- Χρόνος τελευταίου και επόμενου 
συγχρονισμού του ρολογιού σταθμού 
με το ρολόι της πύλης

ΝΑΙ

247.
- Χρόνος τελευταίας αποστολής 
προγραμματισμού στον σταθμό

ΝΑΙ

248.
Να μπορεί να χειριστεί έως και 1000 
σταθμούς.

ΝΑΙ

249.

Ο χειριστής να μπορεί να δει τις 
μετρήσεις των αισθητήρων του κάθε 
σταθμού είτε σε γραφική παράσταση 
είτε σε μορφή πίνακα.

ΝΑΙ

250. Να μπορεί να συγχρονίσει το 
εσωτερικό του ρολόι με internet timer 
server και με την σειρά του να 

ΝΑΙ
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

συγχρονίζει αυτόματα τα ρολόγια των 
σταθμών.

251.
Να μπορεί να λειτουργήσει ως DHCP 
server.

ΝΑΙ

252.

Ο χειριστής μπορεί να ορίσει IP 
έναρξης του DHCP server και IP λήξης
καθώς επίσης μέγιστο και ελάχιστο 
lease time για τις IP διευθύνσεις.

ΝΑΙ

253.
Δυνατότητα ορισμού IP  διεύθυνσης 
για primary and secondary DNS 
severs.

ΝΑΙ

254.
Να μπορεί να συνδεθεί με εξωτερικά 
αναλογικά modem.

ΝΑΙ

255.
Να επιτρέπει multi user access μέσω 
internet.

ΝΑΙ

256.
Να υποστηρίζει πολλαπλούς  users 
που ο κάθε user  έχει καθορισμένα 
από τον administrator δικαιώματα.

ΝΑΙ

257.

Να μπορεί να «κρυφτεί» πίσω από 
έναν SSH server και η σύνδεση να 
πραγματοποιείται  μέσω την  IP του 
SSH server, για μεγιστοποίηση της 
ασφάλειας κατά την διαδικτυακή 
επικοινωνία.

ΝΑΙ

258.
Όλη η επικοινωνία μεταξύ της πύλης 
και του χειριστή  να πραγματοποιείται 
μέσω Graphical User Interface.

ΝΑΙ

259.

Να έχει την δυνατότητα αυτόματης 
αποθήκευσης του προγραμματισμοί 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε flash
memory. Η συχνότητα της παραπάνω 
λειτουργίας καθορίζεται από τον 
χειριστή.

ΝΑΙ

260.
Ο κάθε user να έχει δικό του ID και 
password.

ΝΑΙ

261.

Να παρακολουθεί και καταγράφει το 
επίπεδο της μπαταρίας των σταθμών, 
καθώς επίσης και της θερμοκρασίας 
των κεντρικών μονάδων των σταθμών.

ΝΑΙ

262.

Να διαθέτει σύστημα backup ενέργειας
το οποίο να μπορεί να διατηρεί την 
λειτουργία του συστήματος για 24 
ώρες σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος.

ΝΑΙ

263.
Θερμοκρασία λειτουργίας  -100C έως 
+100C.

ΝΑΙ
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

264.

Να κρατά στην μνήμη της ιστορικό 
κλήσεων της πύλης προς του 
σταθμούς και των σταθμών προς την 
πύλη.

ΝΑΙ

265.
Να κρατά στατιστικά χρήσης της 
εσωτερικής μνήμης της.

ΝΑΙ

266.
Η πύλη να υποστηρίζει encrypted 
πρωτοκόλλα (SSH, HTTPS), για 
επικοινωνίες μέσω internet.

ΝΑΙ

267.
Ταυτόχρονα να υποστηρίζει   
unencrypted πρωτοκόλλα 
επικοινωνίας.

ΝΑΙ

268.

Να διατίθεται το πρωτόκολλο 
επικοινωνίας – μέθοδος επικοινωνίας 
με την πύλη, για την άντληση 
μετρήσεων από άλλες εφαρμογές 
(API). Το εν λόγω πρωτόκολλο θα 
πρέπει να περιλαμβάνεται στον 
φάκελο της τεχνικής προσφοράς.

ΝΑΙ

269. Προετοιμασία θέσεων ΝΑΙ

270. Εγκατάσταση συστημάτων ΝΑΙ

271.
Πλήρη εκπαίδευση του προσωπικού. 
Η διάρκεια εκπαίδευσης δεν μπορεί να
είναι μικρότερη από 2 ημέρες.

ΝΑΙ

272.

Προληπτική συντήρηση για 3 χρόνια. 
Στις τεχνική προσφορά θα πρέπει να 
υπάρχει αναλυτική περιγραφή. Η 
προληπτική συντήρηση δεν μπορεί να 
είναι συχνότερη από 4 μήνες και 
αραιότερη από 6 μήνες.

ΝΑΙ

273.
Κόστος γραμμών τηλεμετρίας για

 3 χρόνια
ΝΑΙ
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 201.612,90€ 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, με ΦΠΑ (24%): 250.000€ (διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθμ.
Εναριθμ. 2019ΕΠ00800008 ΠΔΕ2019)

ΦΠΑ – Κρατήσεις – δικαιώματα τρίτων -   επιβαρύνσεις  

Επιπλέον, τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρον και κρατήσεων της αρ-
χικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμ-
βάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχι-
κής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από
την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.4412/2016.

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρ-
χικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυ-
γών (άρθρο 350 παρ.3 του ν.4412/2016).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυ-
τού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήμα-
τος.

Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

ΦΠΑ (€)
(24%) ΣΥΝΟΛΟ 

1 Τηλεμετρικοί σταθμοί μέτρησης
ποιότητας καιστάθμης νερού στις λίμνες 

148.612,9,00 35.667,10 184.280,00

  2 Τηλεμετρικοί μετεωρολογικοί σταθμοί μέτρησης
μετεωρολογικών στοιχείων

40.000,00 9.600,00 49.600,00

3 Λογισμικό λήψης – επεξεργασίας δεδομένων και 
πήλη εισόδου

13.000,00 3.120,00 16.120,00

ΣΥΝΟΛΟ
201.612,90 48.387,10 250.000,00

148ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΥΔ
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  iii    και τη διαδικασία  
ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)

- Ονομασία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......]

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ 53

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Βασιλική Παπαδημητρίου

- Τηλέφωνο: 2313331164

- Ηλ. Ταχυδρομείο: B.Papadimitriou@pkm.gov.gr

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.pkm.gov.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ»

 CPV:

38127000-1 Μετεωρολογικοί Σταθμοί

38292000-2 Υδρογραφικά Όργανα

48000000-8 Πακέτα Λογισμικών

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ  ΟΙ  ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΣΕ  ΚΑΘΕ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ  ΤΕΥΔ  ΘΑ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

Εάν  δεν  υπάρχει  ΑΦΜ  στη  χώρα  εγκατάστασης
του  οικονομικού  φορέα,  αναφέρετε  άλλον  εθνικό
αριθμό  ταυτοποίησης,  εφόσον  απαιτείται  και
υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοιiv :

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση  δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

Ο οικονομικός  φορέας  είναι  πολύ μικρή,  μικρή ή
μεσαία επιχείρησηv;

Μόνο  σε  περίπτωση  προμήθειας  κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός
φορέας  είναι  προστατευόμενο  εργαστήριο,
«κοινωνική  επιχείρηση»vi ή  προβλέπει  την
εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;

Εάν  ναι,  ποιο  είναι  το  αντίστοιχο  ποσοστό  των
εργαζομένων  με  αναπηρία  ή  μειονεκτούντων
εργαζομένων;

Εφόσον  απαιτείται,  προσδιορίστε  σε  ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία
ή  μειονεκτούντων  εργαζομένων  ανήκουν  οι
απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]

[….]

Κατά  περίπτωση,  ο  οικονομικός  φορέας  είναι
εγγεγραμμένος  σε  επίσημο  κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων  οικονομικών  φορέων  ή  διαθέτει
ισοδύναμο  πιστοποιητικό  (π.χ.  βάσει  εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας
ενότητας,  στην  ενότητα  Β  και,  όπου  απαιτείται,
στην  ενότητα  Γ  του  παρόντος  μέρους,
συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε
κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το
μέρος VI. 

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

α) [……]

80/112

21PROC008143868 2021-02-15



γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα  οποία
βασίζεται  η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  και,  κατά
περίπτωση,  την  κατάταξη  στον  επίσημο
κατάλογοvii:

δ)  Η εγγραφή ή η  πιστοποίηση  καλύπτει  όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Εάν όχι:

Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις
πληροφορίες  που  λείπουν  στο  μέρος  IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης:

ε)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  είναι  σε  θέση  να
προσκομίσει  βεβαίωση πληρωμής  εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης  και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες  που  θα  δίνουν  τη  δυνατότητα  στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων  σε  οποιοδήποτε  κράτος  μέλος  αυτή
διατίθεται δωρεάν;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: 

β)  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):[……][……][……][……]

γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας  συμμετέχει  στη διαδικασία
σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  από  κοινού  με
άλλουςviii;

[] Ναι [] Όχι

Εάν  ναι,  μεριμνήστε  για  την  υποβολή  χωριστού  εντύπου  ΤΕΥΔ  από  τους  άλλους  εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.

Εάν ναι:

α)  Αναφέρετε  τον  ρόλο  του  οικονομικού  φορέα
στην  ένωση  ή  κοινοπραξία    (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς
που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη  διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης:

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας
ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:

Κατά περίπτωση,  αναφορά του τμήματος  ή των
τμημάτων  για  τα  οποία  ο  οικονομικός  φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά  περίπτωση,  αναφέρετε  το  όνομα  και  τη  διεύθυνση  του  προσώπου  ή  των  προσώπων  που  είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα  να  εκπροσωπούν  τον  οικονομικό  φορέα  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και  τον  τόπο
γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Τηλέφωνο: [……]

Ηλ. ταχυδρομείο: [……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την
εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό
…):

[……]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝix 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα
κριτήρια  επιλογής  που  καθορίζονται  στο  μέρος  IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο
μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α
και  Β του παρόντος μέρους και  σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ,  για  κάθε ένα  από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον είναι  σχετικές για  την ειδική ικανότητα ή ικανότητες  στις  οποίες στηρίζεται  ο  οικονομικός  φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα
από τους οικονομικούς φορείς.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται  να  αναθέσει
οποιοδήποτε  μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν  ναι  παραθέστε  κατάλογο  των  προτεινόμενων
υπεργολάβων και  το ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν: 

[…]
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Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή
του άρθρου 131 παρ.  5  ή εφόσον ο προσφέρων /  υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται  να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του
30%  της  συνολικής  αξίας  της  σύμβασης  σύμφωνα  με  το  άρθρο  131  παρ.  6  και  7,  επιπλέον  των
πληροφοριών  που  προβλέπονται  στην  παρούσα  ενότητα,  παρακαλείσθε  να  παράσχετε  τις
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα
με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςx

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηxi·

 δωροδοκίαxii,xiii·

 απάτηxiv·

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxv·

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxvi·

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxvii.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει  αμετάκλητη καταδικαστική  απόφαση εις  βάρος
του οικονομικού φορέα ή  οποιουδήποτε προσώπουxviii

το  οποίο  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή
εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει  εξουσία  εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους
λόγους  που  παρατίθενται  ανωτέρω  (σημεία  1-6),  ή
καταδικαστική  απόφαση  η  οποία  έχει  εκδοθεί  πριν  από
πέντε  έτη  κατά  το  μέγιστο  ή  στην  οποία  έχει  οριστεί
απευθείας  περίοδος  αποκλεισμού  που  εξακολουθεί  να
ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]xix

Εάν ναι, αναφέρετεxx:

α)  Ημερομηνία  της  καταδικαστικής  απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και
τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην  καταδικαστική
απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 

σημείο-(-α): [   ], 

λόγος(-οι):[   ]

β) [……]

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]xxi

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο  οικονομικός
φορέας  έχει  λάβει  μέτρα  που  να  αποδεικνύουν  την
αξιοπιστία  του  παρά  την  ύπαρξη  σχετικού  λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xxii;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxiii: [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

1)  Ο  οικονομικός  φορέας  έχει  εκπληρώσει  όλες  τις
υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την  πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxiv, στην
Ελλάδα  και  στη  χώρα  στην  οποία  είναι  τυχόν
εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

-  Αναφέρατε  την  ημερομηνία  καταδίκης  ή  έκδοσης
απόφασης

-  Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  εφόσον
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου
αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;xxv

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες

[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες

[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή
των  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxvi

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή  αφερεγγυότητα,
σύγκρουση  συμφερόντων  ή  επαγγελματικό
παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει
τις  υποχρεώσεις  του  στους  τομείς  του
περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού
δικαίουxxvii;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:
 […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από
τις ακόλουθες καταστάσειςxxviii :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο, ή
ε)  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από  παρόμοια  διαδικασία  προβλεπόμενη  σε  εθνικές
διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο
οικονομικός  φορέας,  θα  δύναται  να  εκτελέσει  τη
σύμβαση,  λαμβανόμενης  υπόψη  της  εφαρμοστέας
εθνικής  νομοθεσίας  και  των  μέτρων  σχετικά  με  τη
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής  του λειτουργίας
υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxix 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

Έχει  διαπράξει  ο  οικονομικός  φορέας  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμαxxx;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει  συνάψει ο  οικονομικός  φορέας  συμφωνίες με
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση
του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει  ο  οικονομικός  φορέας  την  ύπαρξη  τυχόν
σύγκρουσης συμφερόντωνxxxi, λόγω της συμμετοχής
του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει  παράσχει  ο  οικονομικός  φορέας  ή  επιχείρηση
συνδεδεμένη  με  αυτόν  συμβουλές στην  αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο
αναμειχθεί  στην  προετοιμασία της  διαδικασίας
σύναψης της σύμβασηςxxxii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]
Έχει  επιδείξει  ο  οικονομικός  φορέας  σοβαρή  ή
επαναλαμβανόμενη  πλημμέλειαxxxiii κατά την εκτέλεση
ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης
δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με
αναθέτοντα  φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία  της  προηγούμενης  σύμβασης  ,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για  την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται  από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο
τη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  της  αναθέτουσας
αρχής  ή  του  αναθέτοντα  φορέα,  να  αποκτήσει
εμπιστευτικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  του
αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη  διαδικασία
ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς
τις  αποφάσεις  που  αφορούν  τον  αποκλεισμό,  την
επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση  μετοχών  εταιρειών  που
συνάπτουν  δημόσιες  συμβάσεις  Άρθρο  8
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxiv:

Απάντηση:

Συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής  της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα   ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του
Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση  όλων  των  απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί  όλα  τα  απαιτούμενα  κριτήρια
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες  μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxv; του:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου  οργανισμού  για  να
έχει  τη  δυνατότητα  να  παράσχει  τις  σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε 
αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή  ή  τον  αναθέτοντα  φορέα  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:
1α)  Ο  («γενικός»)  ετήσιος  κύκλος  εργασιών
του  οικονομικού  φορέα  για  τον  αριθμό
οικονομικών  ετών  που  απαιτούνται  στη
σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β)  Ο  μέσος ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην
πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης
είναι ο εξής xxxvi:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

2α)  Ο  ετήσιος  («ειδικός»)  κύκλος  εργασιών
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό
τομέα που καλύπτεται  από τη σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β)  Ο  μέσος ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του
οικονομικού  φορέα στον  τομέα και  για τον
αριθμό  ετών  που  απαιτούνται  στη  σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxvii:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι  διαθέσιμες  για  ολόκληρη  την
απαιτούμενη  περίοδο,  αναφέρετε  την
ημερομηνία  που  ιδρύθηκε  ή  άρχισε  τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

[…................................…]

4)Όσον  αφορά  τις  χρηματοοικονομικές
αναλογίεςxxxviii που  ορίζονται  στη  σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι  οι  πραγματικές  τιμές  των  απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισμός  της  απαιτούμενης  αναλογίας-
αναλογία  μεταξύ  x και  yxxxix -και  η  αντίστοιχη
αξία)

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

5)  Το  ασφαλισμένο  ποσό  στην  ασφαλιστική [……][…]νόμισμα
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κάλυψη  επαγγελματικών  κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν  οι  εν  λόγω  πληροφορίες  διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

6)  Όσον  αφορά  τις  λοιπές  οικονομικές  ή
χρηματοοικονομικές  απαιτήσεις, οι  οποίες
(ενδέχεται  να)  έχουν  προσδιοριστεί  στη
σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η  σχετική  τεκμηρίωση που  ενδέχεται να
έχει  προσδιοριστεί  στη  σχετική  προκήρυξη ή
στα  έγγραφα  της  σύμβασης  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……..........]

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες  μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxl, ο
οικονομικός  φορέας  έχει  εκτελέσει  τα
ακόλουθα  έργα  του  είδους  που  έχει
προσδιοριστεί:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την
καλή   εκτέλεση  και  ολοκλήρωση  των
σημαντικότερων  εργασιών  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της  σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
 [……][……][……]

1β)  Μόνο  για  δημόσιες  συμβάσεις
προμηθειών  και  δημόσιες  συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxli, ο
οικονομικός  φορέας  έχει  προβεί  στις
ακόλουθες  κυριότερες  παραδόσεις  αγαθών
του  είδους  που  έχει  προσδιοριστεί  ή  έχει
παράσχει  τις  ακόλουθες  κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά  τη  σύνταξη  του  σχετικού  καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxlii:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της  σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη): 
[…...........]

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες

2)  Ο  οικονομικός  φορέας  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό  ή  τις  ακόλουθες  τεχνικές
υπηρεσίεςxliii,  ιδίως  τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό  ή  τις  ακόλουθες  τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]

3)  Ο  οικονομικός  φορέας  χρησιμοποιεί  τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα  μέτρα  για  την  διασφάλιση  της
ποιότητας και  τα  μέσα μελέτης και  έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……]

4)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
εφαρμόσει  τα  ακόλουθα  συστήματα
διαχείρισης  της  αλυσίδας  εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[....……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο  οικονομικός  φορέας  θα επιτρέπει  τη
διενέργεια  ελέγχωνxliv όσον  αφορά  το
παραγωγικό  δυναμικό ή  τις  τεχνικές
ικανότητες του  οικονομικού  φορέα  και,

[] Ναι [] Όχι
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εφόσον  κρίνεται  αναγκαίο,  όσον  αφορά  τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς  και  τα  μέτρα  που  λαμβάνει  για  τον
έλεγχο της ποιότητας;
6)  Οι  ακόλουθοι  τίτλοι  σπουδών  και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α)  τον  ίδιο  τον  πάροχο  υπηρεσιών  ή  τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα  με  τις  απαιτήσεις  που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

α)[......................................……]

β) [……]
7)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
εφαρμόζει  τα  ακόλουθα  μέτρα
περιβαλλοντικής  διαχείρισης κατά  την
εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

8)  Το  μέσο  ετήσιο  εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό  του  οικονομικού  φορέα  και  ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 

Έτος,  μέσο  ετήσιο  εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό: 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και  τεχνικό  εξοπλισμό  για  την  εκτέλεση  της
σύμβασης:

[……]

10)  Ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται,  να
αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή
υπεργολαβίαςxlv το  ακόλουθο τμήμα  (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο  οικονομικός  φορέας  θα  παράσχει  τα
απαιτούμενα  δείγματα,  περιγραφές  ή
φωτογραφίες  των  προϊόντων  που  θα
προμηθεύσει,  τα  οποία  δεν  χρειάζεται  να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά  περίπτωση,  ο  οικονομικός  φορέας
δηλώνει  περαιτέρω  ότι  θα  προσκομίσει  τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
τα  απαιτούμενα  πιστοποιητικά που  έχουν
εκδοθεί  από  επίσημα  ινστιτούτα  ελέγχου
ποιότητας ή  υπηρεσίες  αναγνωρισμένων
ικανοτήτων,  με  τα  οποία  βεβαιώνεται  η
καταλληλότητα  των  προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές

[] Ναι [] Όχι
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προδιαγραφές  ή  σε  πρότυπα,  και  τα  οποία
ορίζονται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[….............................................]

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  παράσχει  πληροφορίες  μόνον όταν  τα  συστήματα  διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να
προσκομίσει  πιστοποιητικά που έχουν  εκδοθεί  από
ανεξάρτητους  οργανισμούς  που  βεβαιώνουν  ότι  ο
οικονομικός  φορέας  συμμορφώνεται  με  τα
απαιτούμενα  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης  της  προσβασιμότητας  για
άτομα με ειδικές ανάγκες;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια
άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να  προσκομιστούν
όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvi, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας
με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlvii.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής
ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά  των  πληροφοριών  τις  οποίες  έχω  υποβάλλει  στ...  [να  προσδιοριστεί  το  αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο]  του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης  για  τους σκοπούς τ...
[προσδιορισμός  της  διαδικασίας  προμήθειας:  (συνοπτική  περιγραφή,  παραπομπή  στη  δημοσίευση  στον
εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ………………..

ΕΚΔΟΤΗΣ…………….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:………………..

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Με την επιστολή  αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της εταιρίας ........................ και
μέχρι του ποσού ....... ευρώ. Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για τη συμμετοχή της
................ στον  διαγωνισμό της........ (ημερομηνία διενέργειας)  για  την  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» και για
κάθε αναβολή αυτού.

Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και δι-
ζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και
των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 –
864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν
από τα άρθρα αυτά.

Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνω-
στοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω ση-
μείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας
καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφω-
να με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθε-
σης της ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη
διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυ-
τής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την (

ημερομηνία) Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού
της

εγγύησης.

Βεβαιώνουμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί
στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθο-
ρίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.
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Β. ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ………………..

ΕΚΔΟΤΗΣ…………….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:………………..

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της εταιρίας ........................ και
μέχρι του ποσού ....... ευρώ. 

Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την προκαταβολή που χορηγείται στην εταιρεία
με  ονομασία ................  για  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  που  αφορά  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» μεταξύ της ΠΚΜ και
της εταιρείας……………………..

Παραιτούμαστε  ρητά και  ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και
διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη
και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855,
862 – 864  και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν
απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνω-
στοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω
σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να
σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμ-
φωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθε-
σης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή
αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την
θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την

.....(ημερομηνία).....

Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

Βεβαιώνουμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί
στοΔημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορί-
σει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

97/112

21PROC008143868 2021-02-15



Γ. ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ………………..

ΕΚΔΟΤΗΣ…………….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:………………..

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της εταιρίας ........................ 
και μέχρι του ποσού των……..ευρώ. Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την 
καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης που αφορά  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ»

μεταξύ της Π.Κ.Μ. και της εταιρίας.................

Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και δι-
ζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και
των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 –
864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από 
τα άρθρα αυτά.

Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνω-
στοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω 
σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να 
σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμ-
φωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθε-
σης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή 
αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την 
θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί 
σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, ότι μας απαλλάσσετε από 
την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του 
ποσού της εγγύησης

Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. 
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο
Νόμος για την Τράπεζά μας.

98/112

21PROC008143868 2021-02-15



Δ. ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ………………..

ΕΚΔΟΤΗΣ…………….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:………………..

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ…………...

Με  την  επιστολή  αυτή  σας  γνωστοποιούμε  ότι  εγγυόμαστε  ρητά,  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ  της εταιρίας και  μέχρι  του
ποσού των ……………ευρώ.

Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης
με αριθμό ……… μεταξύ της Π.Κ.Μ. και της εταιρείας που αφορά τ η ν  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  &  ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΩΝ  ΣΤΑΘΜΩΝ»   συνολικής  αξίας
…………………….

Παραιτούμαστε  ρητά  και  ανεπιφύλακτα  από την  ένσταση του ευεργετήματος  της  διαιρέσεως  και
διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και
των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 –
864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από
τα άρθρα αυτά.

Σε  περίπτωση  που  αποφανθείτε  με  την  ελεύθερη  και  αδέσμευτη  κρίση  σας  την  οποία  θα  μας
γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω
σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας
καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα
με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης
της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής
στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση
αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’
εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, ότι μας απαλλάσσετε από την
υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού
της εγγύησης

Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο
Νόμος για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο: Όνομα:

Πατρώνυμο: Μητρώνυμο:

Ημερομηνία
Γέννησης:

__ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:

Τηλέφωνο: E-mail:

Fax:

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα
Ημερομηνία
Απόκτησης

Πτυχίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο
Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Έργο (ή Θέση) Εργοδότης
Ρόλος119 και Καθήκοντα

στο Έργο (ή Θέση)
Απασχόληση στο Έργο

Περίοδος(από – έως)

__ /__ / ___-__ /__ / ___

__ /__ / ___-__ /__ / ___

119  Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: Υπεύθυνος Έργου, Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου, Υπεύθυνος Υλοποίησης, Υπεύθυνος
Υποστήριξης, κλπ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Σχέδιο Σύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την ...................................................… ημέρα .............., στα γραφεία της
Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  Στρωμνίτσης  53, οι κάτωθι
υπογράφοντες:

Α. Ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, Κ. ……………………… ο οποίος ενεργεί σαν εκπρόσωπος
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ), με ΑΦΜ 997612598 Ζ’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, που στο εξής θα
αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως “Αναθέτουσα Αρχή”

Β. ………………..,ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας …………………………………..  με  Α.Φ.Μ.:
………………………..,Δ.Ο.Υ…………………………..,Ταχ.Δ/νση……………………………………………………
και στην προκειμένη περίπτωση ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» του έργου,

λαμβάνοντας υπόψη:

α. Την αριθμ……Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ:…………..) περί έγκρισης

διενέργειας διαγωνισμού και των όρων αυτού για την ανάδειξη επιλογής αναδόχου προμήθειας του

έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ»

προϋπολογισμού …………….ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

β. Την υπ’ αριθμ.  135476/27.12.2019 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και  Επενδύσεων (ΑΔΑ:
Ω46846ΜΤΛΡ-ΔΕΗ)

γ. Την αριθμ....../.....-.....-.......… (ΑΔΑ: ............…) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί έγκρισης

1ουσταδίου του ανωτέρω διαγωνισμού.

δ. Την αριθμ......../......-......-........… (ΑΔΑ:.............…) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί
ανάδειξης ως οριστικού αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού.

ε. Την με αρ. πρωτ.……………………υποβληθείσα από την «Ανάδοχο» εταιρεία προσφορά, η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης,

στ.Την Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής  Μακεδονίας αριθμ. πρωτ. οικ.570607(7712)/12.09.2019 (ΦΕΚ Β
3475/16.09.2019),  περί  μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  καθώς  και
παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει στο δεύτερο την
υλοποίηση  του  αντικειμένου  της  διακήρυξης  σχετικά  με  την«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  &  ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΩΝ  ΣΤΑΘΜΩΝ»,  ο  οποίος  στο  εξής  θα  ονομάζεται
«Ανάδοχος», και ο οποίος αναλαμβάνει την προμήθεια των ειδών στις αναφερόμενες τιμές σύμφωνα με 
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όπως  περιγράφεται  αναλυτικά  στην  υπ΄αρ…………………………/  Διακήρυξη  και  τις  Τεχνικές
Προδιαγραφές που τη συνοδεύουν (Παράρτημα Ι), στους όρους και συμφωνίες της παρούσης καθώς και
στην προσφορά του Αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τη διακήρυξη και τις τεχνικές
προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και τα οποία αποδέχεται
ανεπιφύλακτα.

Η Διακήρυξη, οι Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και η Τεχνική και Οικονομική προσφορά του Αναδόχου
δεσμεύουν τον Ανάδοχο σε όλες τις περιπτώσεις. Στο βαθμό που υπάρχουν αντικρουόμενα σημεία στα
παραπάνω, ισχύει η σειρά προτεραιότητας ως ακολούθως :

1. Η παρούσα Σύμβαση

2. Η Διακήρυξη με αρ. ………………………και ΑΔΑΜ:

μετά των Παραρτημάτων αυτής.

3 Τεχνική και Οικονομική προσφορά του Αναδόχου

α/
α

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ ΤΙΜΗ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ (24%) ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

(με ΦΠΑ)

1 Προμήθεια – Εγκατάσταση 
Τηλεμετρικών σταθμών στις 
Λίμνες Βεγορίτιδας και 
Δοιράνης

2

2 Προμήθεια – Εγκατάσταση 
Τηλεμετρικών 
Μετεωρολογικών Σταθμών

5

3 Λογισμικό Πρόγραμμα 
Λήψης και Επεξεργασίας 
δεδομένων

1

ΣΥΝΟΛΟ

Η συνολική δαπάνη της σύμβασης έως τη λήξη της ανέρχεται στο ποσό των …………………….. ευρώ μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, …………………………...ευρώ με Φ.Π.Α.

Στο ανωτέρω ποσό της αμοιβής περιλαμβάνεται  το όφελος του Αναδόχου, οι αμοιβές των συνεργατών
του,/τα γενικά ή ειδικά για την συγκεκριμένη περίπτωση έξοδα του συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικώ.
εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε
τρίτου.

Τον/την “Ανάδοχο” βαρύνει και κάθε άλλη δαπάνη που, κατά νόμο εκάστοτε βαρύνει τους “Αναδόχους”
αντιστοίχων έργων και υπηρεσιών.

Ρητά δε συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω ποσού.

Για την είσπραξη του τιμήματος ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω ποσού.

Η πληρωμή του συμβατικού τμήματος θα γίνεται  με την  προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ.4 του ν.4412/20016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί  από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία,  μη  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  για  την  εκτέλεση  της  υπηρεσίας.  Ιδίως  βαρύνεται  με  τις
ακόλουθες κρατήσεις:
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α) Κρατήσεις 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής,  καθώς και  κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κα΄θε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών
σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 36 του ν.441/2016.

γ) Κράτηση 0,06% της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και  κρατήσεων της αρχικής,  καθώς και  κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ (άρθρο 350 παρ.3 του
Ν4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 – ΦΕΚ 696/22.03.2017 τεύχος Β).

δ) Τέλος χαρτοσήμου 3% επί των κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ & Α.Ε.Π.Π. 

ε) Υπέρ Ο.Γ.Α χαρτοσήμου 20% επί του ανωτέρω (δ) χαρτοσήμου και 

στ) Η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

ΑΡΘΡΟ 2:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η  σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιείται  κατά  τη  διάρκεια  της,  χωρίς  να  απαιτείται  νέα  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προυποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου και τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ. 

ΑΡΘΡΟ 3:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Σαν  εγγύηση για  την τήρηση των όρων της σύμβασης ο  Ανάδοχος με  την  υπογραφή της παρούσας
κατέθεσε την με αρ……………….. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού……………… ευρώ και
διάρκειας  μέχρι  …………………  που  αντιπροσωπεύει  το  5%  του  συμβατικού  τμήματος,  μη
συμπεριλαμβανομένου της αξίας του ΦΠΑ.

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  ισχύει  τουλάχιστον  για  δυο  μήνες  (2)  μετά  τη  λήξη  της  διάρκειας  της
παρούσας σύμβασης και  καταπίπτει  στην  περίπτωση παράβασης  των όρων  της  σύμβασης,  όπως η
παρούσα και η σχετική διακήρυξη ορίζουν.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 4:

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Τα χορηγούμενα είδη θα έχουν τις προδιαγραφές που ορίζουν από την Διακήρυξη και την προσφορά του
προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 5:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

α) Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ, με εξόφληση της αντίστοιχης αξίας των τιμολογίων, πάντα
μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Συγκεκριμένα, η
πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί  μετά την παραλαβή των παραδοτέων από την επιτροπή
παράδοσης και παραλαβής που θα συγκροτηθεί.

β) Στην περίπτωση χορήγησης έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς
ΦΠΑ,  η καταβολή του υπολοίπου θα  χορηγηθεί  είτε  μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε  με
πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του
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μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την
οριστική παραλαβή των υλικών.

Η  παραπάνω  προκαταβολή  θα  είναι  έντοκη.  Κατά  την  εξόφληση  θα  παρακρατείται  τόκος  επί  της
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως
μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται
υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει
κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο
θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

Η πληρωμή του συμβατικού τμήματος θα γίνεται κατά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ.5 του ν.4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί  από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται  επί  της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και  κρατήσεων της
αρχικής,  καθώς και  κάθε  συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και  κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται  σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος
επί του καθαρού ποσού.

ΑΡΘΡΟ 6:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει όλα τα προμηθευόμενα είδη το αργότερο εντός 6 μηνών από την
υπογραφή της σύμβασης.

Ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  των  υλικών  μπορεί  να  παρατείνεται,  πριν  τη  λήξη  του  αρχικού
συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  υπό  τις  προυποθέσεις  του  άρθρου  206  του  ν.4412/2016.  Στην
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως λόγοι  που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν.4412/2016

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής
των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

ΑΡΘΡΟ 7:

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται
σύμφωνα με την παρ.11 εδ.β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208
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του ως άνω νόμου καθώς και στη Σύμβαση, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα κατωτέρω αναφερόμενα. Κατά την
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο –
μακροσκοπικός έλεγχος.

Το κόστος διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Τα χορηγούμενα είδη θα είναι  καλής ποιότητας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη και την
προσφορά του προμηθευτή.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει  πρωτόκολλα (μακροσκοπικό-
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις- απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 208 του ν.4412/2016.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπτουν για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/2016. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν
από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’
έφεση  των  οικείων  αντιδειγμάτων,  μέσα  σε  ανατρεπτική  προθεσμία  είκοσι  (20)  ημερών  από  την
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην
παρ.8 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016.

Τα αποτελέσματα της κατ’ έφεσης εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο  ανάδοχος  δεν  μπορεί  να  ζητήσει  παραπομπή  σε  δευτεροβάθμια  επιτροπή  παραλαβής,  μετά  τα
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα
στους καθοριζόμενους χρόνους όπως ορίζεται στη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 8:

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε  περίπτωση οριστικής απόρριψης  ολόκληρης  ή  μέρους της  συμβατικής  ποσότητας  των υλικών,  με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,  μπορεί  να
εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η  αντικατάσταση γίνεται  μετά τη  λήξη του συμβατικού χρόνου,  η  προθεσμία που ορίζεται  για  την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ½ του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο Ανάδοχος δεν
αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει
ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 213 του ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Με  την  παράδοση  και  εγκατάσταση  του  εξοπλισμού  ο  Ανάδοχος  θα  θέσει  σε  δοκιμαστική/πιλοτική
λειτουργία το σύστημα για 30 ημέρες.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας ο ανάδοχος θα έχει τις εξής υποχρεώσεις:
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α)  Εγκατάσταση  σε  πλήρη  λειτουργία  και  πραγματοποίηση  της  βασικής  παραμετροποίησης  του
λογισμικού

β) Διενέργεια ελέγχων και δοκιμών (Δοκιμές Μονάδας/ Ολοκλήρωσης Συστήματος & Δοκιμές Αποδοχής
Χρηστών) ορθής λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών/ εφαρμογών με στόχο την επαλήθευση και
επικύρωση της απαιτούμενης λειτουργικότητας και των προδιαγραφών.

γ) Εντοπισμός τυχόν προβλημάτων και δυσλειτουργιών (πρόβλημα σχεδίασης ή υλοποίησης, πρόβλημα
παραμετροποίησης εξοπλισμού ή έτοιμου λογισμικού) και επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν

δ)  Επιτόπια  υποστήριξη  των χρηστών στη  χρήση  και  διαχείριση  του  συστήματος  και  εφαρμογή  των
προβλεπόμενων διαδικασιών

ε) Ενσωμάτωση τυχόν νέων λειτουργικοτήτων για ένα προκαθορισμένο και σύντομο χρονικό διάστημα.

Σε  περίπτωση ασυμβατότητας  hardware-software,  μη δυνάμενης να επιλυθεί,  οφείλει  να  προχωρήσει
άμεσα σε αντικατάσταση των προς προμήθεια υλικών με άλλο/α όμοιο/α ή καλύτερο/α πάντοτε όμως μετά
από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας.

ΑΡΘΡΟ 10:

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλα τα αποτελέσματα – μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο, ο πηγαίος
κώδικας (sourse code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση
άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον
Ανάδοχο με δαπάνες του έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής.

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής κατά
τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και ενα βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην
Αναθέτουσα  Αρχή  κατά  την  καθ’  οποιονδήποτε  μτρόπο  λήξη  ή  λύση  της  Σύμβασης.  Σε  περίπτωση
αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοση τους
με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείριση τους.

Με την οριστική παραλαβή του έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα παραχθούν κατά την
εκτέλεση του έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο
αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή οι οποίοι θα είναι πλέον οι αποκλειστικοί δικαιούχοι επί του έργου και
θα φέρουν όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της
εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν
μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στη οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης
αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια
της υπογραφής της σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 11:

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφ’ όσον δεν
φορτώσει, δεν παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο
206 του ν.4412/2016.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
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Στον  οικονομικό  φορέα  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  τη  σύμβαση,  επιβάλλονται,  με  απόφαση  του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης

β) επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Αν το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικαταστήσει μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4412/2016 επιβάλλεται πρόστιμο
5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται  επί  της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ.

Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκε
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά  τον  υπολογισμό  του  χρονικού  διαστήματος  της  καθυστέρησης  για  φόρτωση  –  παράδοση  ή
αντικατάσταση  των  υλικών,  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπ’ όψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για  το  οποίο  δεν ευθύνεται  ο  ανάδοχος και  παρατείνεται,  αντίστοιχα,  ο  χρόνος
φόρτωσης- παράδοσης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη
της ένωσης. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε
όλα τα μέλη της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 12:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και
προυποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα σε εθνικό
επίπεδο και εφόσον αυτά δεν υπάρχουν, σε ευρωπαικό και παγκόσμιο επίπεδο.

ΑΡΘΡΟ 13:

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Η Ανάδοχος εταιρεία δε δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά της που απορρέουν από αυτή τη
σύμβαση σε οποιαδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής που
παρέχεται μόνον εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 14:

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά
με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο
Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών που
συνάπτεται  στο πλαίσιο  της παρούσας,  επιλύεται  με  την άσκηση προσφυγής ή  αγωγής στο Διοικητικό
Εφετείο  Θεσσαλονίκης,  κατά τα  ειδικότερα  οριζόμενα  στις  παρ.  1  έως και  6  του άρθρου 205Α του Ν.
4412/2016.
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Πριν  από  την  άσκηση  της  προσφυγής  στο  Διοικητικό  Εφετείο  προηγείται  υποχρεωτικά  η  τήρηση  της
προβλεπόμενης  στο  άρθρο 205 του  Ν. 4412/2016 ενδικοφανούς  διαδικασίας,  διαφορετικά η  προσφυγή
απορρίπτεται  ως απαράδεκτη.  Δεν  απαιτείται  η  τήρηση ενδικοφανούς  διαδικασίας αν  ασκείται  από τον
ενδιαφερόμενο  αγωγή,  στο  δικόγραφο  της  οποίας  δεν  σωρεύεται  αίτημα  ακύρωσης  ή  τροποποίησης
διοικητικής πράξης ή παράλειψη.

Για την πιστοποίηση των ανωτέρω, η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα και
αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νομίμως από τους συμβαλλόμενους

Α. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε για κάθε
φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί η ΠΚΜ, το προσωπικό του ή κάθε τρίτος, από πράξεις ή
παραλείψεις του ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των όρων της παρούσας. Στις
περιπτώσεις αυτές αν υποχρεωθεί η ΠΚΜ να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση ο Ανάδοχος υποχρεούται
να καταβάλλει σε αυτό το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων.

Β. Στην παρούσα σύμβαση επισυνάπτονται ως αναπόσπαστα στοιχεία αυτής, αποτελώντας ενιαίο κείμενο με
αυτή, δεσμεύοντας εξίσου τα συμβαλλόμενα μέρη και με την αναφερόμενη σειρά ισχύος τα εξής, αρχής
γενομένης από την παρούσα σύμβαση, ως έπεχουσα πρωταρχική ισχύ, έναντι των υπολοίπων συμβατικών
εγγράφων:

1. Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού

2. Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου

3. Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου

4. Το πρακτικό κατακύρωσης

5. Η απόφαση οριστικής κατακύρωσης από την Οικονομική Επιτροπή

6. Όλες οι δηλώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται από τα άρθρα της Διακήρυξης και το Φύλλο
Συμμόρφωσης συμπληρωμένο από τον Ανάδοχο μαζί με τις παραπομπές του.

7. Εγγυητικές καλής εκτέλεσης

Γ.  Για τον αποκλεισμό οποιουδήποτε ερμηνευτικού προβλήματος ως προς τη δηλωμένη βούληση των
μερών  από  την  τυχόν  εκ  παραδρομής  μη  υπογραφή  και  μη  επισύναψη  οποιασδήποτε  δήλωσης
προβλεπόμενης από τη Διακήρυξη, ο Ανάδοχος συνομολογεί ρητά ότι με την υπογραφή της παρούσας
θεωρείται  κατά  αμάχητο  τεκμήτιο  ότι  υπέβαλε  όλες  αυτές  τις  δηλώσεις  και  ότι  σε  κάθε  περίπτωση
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως το ουσιαστικό περιεχόμενο όλων αυτών των δηλώσεων, όπως αυτό
προκύπτει από την αντίστοιχη ρήτρα της Διακήρυξης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΌΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ο νόμιμος εκπρόσωπος Αναδόχου εταιρείας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ”

ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ……………………………………………………………………

ΕΔΡΑ:……………………………………………………………………………………………………

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:…………………………………………………………………………………………….

ΤΚ……………….ΑΦΜ…………………………………...ΔΟΥ……………………………………….

ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ………………………………………………………………………………………..

ΚΙΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ…………………………………………………………………………………….

ΟΝ/ΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ…………………………………………………………………………………

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

(ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

ΦΠΑ (€)
(24%) ΣΥΝΟΛΟ 

1

Τηλεμετρικοί
σταθμοί μέτρησης

ποιότητας και
στάθμης νερού

στις λίμνες 

2

2

Τηλεμετρικοί
μετεωρολογικοί

σταθμοί
μέτρησης

μετεωρολογικών
στοιχείων

5

3

Λογισμικό λήψης
– επεξεργασίας 
δεδομένων και 
πήλη εισόδου

1

ΣΥΝΟΛΟ

Οικονομική προσφορά σε ευρώ και ολογράφως :

Συνολική Καθαρή Αξία ……………………………………………...

ΦΠΑ ……………………………………………………………………

Συνολική Αξία .……………………………………………………….

Θεσσαλονίκη ……/…/20…….

Ο προσφέρων

Σφραγίδα Οικονομικού Φορέα - Υπογραφή
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i   
ii   

iii

Σε  περίπτωση  που  η  αναθέτουσα  αρχή  /αναθέτων  φορέας  είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών

iv Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

v Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003,  σ.  36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση  η οποία  απασχολεί  λιγότερους από 10 εργαζομένους  και  της  οποίας  ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους  και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις:  επιχειρήσεις  που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και  οι οποίες  απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

vi Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.

vii Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

viii Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

ix  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους  τίτλους  σπουδών  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην  περίπτωση  στ΄  του  Μέρους  ΙΙ  του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων  μόνο εάν οι  τελευταίοι  θα εκτελέσουν  τις  εργασίες  ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

x Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

xii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xiii Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  Σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της  δωροδοκίας  στην  οποία  ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
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xiv Κατά  την  έννοια  του άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά με  τη  προστασία  των  οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)   όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της  Σύµβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  οικονοµικών  συµφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xv Όπως ορίζονται  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002 για  την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xvi Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας (ΕΕ  L  309  της
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xvii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου  2011,  για  την  πρόληψη  και  την  καταπολέμηση  της  εμπορίας  ανθρώπων  και  για  την  προστασία  των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011,  σ.  1)  η  οποία  ενσωματώθηκε  στην  εθνική νομοθεσία  με το  ν.  4198/2013  (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη  και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xviii Η  εν  λόγω  υποχρέωση  αφορά  ιδίως:  α)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε)  και
προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε  και  Ε.Ε),  τους  διαχειριστές,  β)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε),  τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δε  μπορεί  να  κάνει  χρήση  αυτής  της  δυνατότητας  κατά  την  περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

xxiii Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

xxiv Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xxv Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος,  ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά  των  φόρων ή των  εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί,  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον  οποίο δεν  είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

xxvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxvii Όπως αναφέρονται  για τους σκοπούς της παρούσας  διαδικασίας σύναψης  δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxviii . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxix Άρθρο 73 παρ. 5.
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xxx Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη,  να συμπληρωθεί  ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxxi Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxxii Πρβλ άρθρο 48.

xxxiii  Η  απόδοση  όρων  είναι  σύμφωνη  με  την  περιπτ.  στ  παρ.  4  του  άρθρου  73  που  διαφοροποιείται  από  τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxiv Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

xxxv Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

xxxvi  Μόνον  εφόσον επιτρέπεται  στη σχετική  διακήρυξη ή  στην  πρόσκληση ή  στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxvii  Μόνον  εφόσον  επιτρέπεται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxviiiΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxix Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xl Οι αναθέτουσες αρχές  μπορούν να  ζητούν έως πέντε έτη και να  επιτρέπουν την  τεκμηρίωση εμπειρίας  που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.

xli Οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  ζητούν έως  τρία  έτη  και  να  επιτρέπουν την  τεκμηρίωση εμπειρίας  που
υπερβαίνει τα τρία έτη.

xlii Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

xliii Όσον  αφορά  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  τις  τεχνικές  υπηρεσίες  που  δεν  ανήκουν  άμεσα στην  επιχείρηση  του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

xliv Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

xlv Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

xlvi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlvii Υπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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