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Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού 

µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την επιλογή 
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υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ», της Κατηγορία Πράξης 

3.1.4 «Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής  των πολιτικών ισότητας 

για την ενσωµάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας καθώς και των 

συµβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών µηχανισµών της ισότητας των φύλων, για τις 3 

Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 08) του Ειδικού Στόχου 3.1., η οποία 

έχει ενταχθεί στο  Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», µε Κωδικό ΟΠΣ 302157. 

Ταχ. ∆/νση : Κοραή 4 
Ταχ. Κώδ. : 105 64  
Πληροφορίες : Σ. Σπηλιοπούλου    
Τηλ. : 213 1501 466   
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Υπουργείο Εσωτερικών 

Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής 

Συγχρηµατοδοτούµενων ∆ράσεων του Υπουργείου 

Εσωτερικών (ΕΥΣΥ∆Ε ΥΠΕΣ). 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 «Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του ψηφιακού 

θεµατικού αποθετηρίου, καθώς και των 

προσαρµοσµένων υπηρεσιών προς χρήστες/-τριες µε 

αναπηρίες», στο πλαίσιο του Υποέργου 4,  της πράξης µε 

τίτλο «Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της 

Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ», 

της Κατηγορία Πράξης 3.1.4 «Ενίσχυση της διοικητικής 

ικανότητας του πυρήνα παραγωγής  των πολιτικών 

ισότητας για την ενσωµάτωση, παρακολούθηση και 

αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας καθώς και των 

συµβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών 

µηχανισµών της ισότητας των φύλων, για τις 3 

Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 

08) του Ειδικού Στόχου 3.1., η οποία έχει ενταχθεί στο  

Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», µε Κωδικό 

ΟΠΣ 302157. 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 

Υπουργείο Εσωτερικών/ Γενική Γραµµατεία Ισότητας των 

Φύλων/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού ∆ιαχείρισης και 

Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων ∆ράσεων του 

Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥ∆Ε ΥΠΕΣ). 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ -  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Κοραή 4, 105 64 Αθήνα - Χαριλάου Τρικούπη 51 & 

Βαλτετσίου, 106 81, Αθήνα 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πακέτα Λογισµικού και Συστήµατα Πληροφορικής  

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV 48000000-8 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Ανοικτός Ηλεκτρονικός ∆ηµόσιος ∆ιαγωνισµός µε κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά. 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται έως το 
ποσό των τριακοσίων χιλιάδων εξήντα ευρώ  (360.000,00 
€), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (Προϋπολογισµός χωρίς 
ΦΠΑ  292.682,93 € + ΦΠΑ 67.317,07 €). 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταµείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους. 

Ειδικότερα, χρηµατοδοτείται από το E.Π. «∆ιοικητική 

Μεταρρύθµιση 2007 - 2013» (Άξονας Προτεραιότητας 08). 

Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του 

Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα της 

ΣΑΕ 455/8, µε ενάριθµο κωδικό πράξης 2012ΣΕ45580005.  

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
12 µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης.  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

24/10/2014, ηµέρα Παρασκευή, ώρα 15:00. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ηλεκτρονική Υποβολή: 3/11/2014, ηµέρα ∆ευτέρα, ώρα 

15:00. 

Έντυπη προσφορά: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της 

προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

προσκοµίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη µορφή εντός 

τριών εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή 

ήτοι 6/11/2014, ηµέρα Πέµπτη, ώρα 15:00. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ηλεκτρονική Υποβολή: 

Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) (ηλεκτρονική µορφή) 

Έντυπη προσφορά: 

Στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού ∆ιαχείρισης και 

Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων ∆ράσεων (ΕΥΣΥ∆Ε 

ΥΠΕΣ) του Υπουργείου Εσωτερικών  

Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 2ος Όροφος, Γραφείο 

Πρωτοκόλλου (έντυπη µορφή) 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗ∆ΗΣ 
15/9/2014 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων 

αναδόχων, θα γίνει µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος 

τους Ε.Σ.Η.∆Η.Σ στις  7/11/2014, ηµέρα Παρασκευή, ώρα 

12:00 µ.µ.  
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1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.1. Συνοπτική παρουσίαση της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων 

Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, 
σύµφωνα µε το Π.∆. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄147/27-6-2011) «∆ιάσπαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) 
Εσωτερικών και β) ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 
συγχώνευση των Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και µεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών 
Γραµµατειών Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς», όπως ισχύει. 

Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων µέσα από µια ολοκληρωµένη παρέµβαση 
επιχειρεί να αναδείξει τον πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό χαρακτήρα της ισότητας 
µεταξύ ανδρών και γυναικών. Κεντρικός στόχος της παρέµβασης της ΓΓΙΦ, που αποτελεί 
στόχο και του ΕΣΠΑ είναι η ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της 
δηµόσιας δράσης, η βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας των µηχανισµών 
και των δοµών σχεδιασµού, εφαρµογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης των µέτρων 
και των πολιτικών ισότητας, καθώς και η αποτελεσµατική ένταξη της διάστασης της 
ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης, στο επίπεδο της κεντρικής 
διοίκησης και της αυτοδιοίκησης µέσα από την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών 
και των ΜΚΟ. 

Οι στόχοι της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων (όπως απορρέουν από τον 
Οργανισµό της ΓΓΙΦ, Π∆. 5/ ΦΕΚ Α΄17/8.2.2008) είναι: 

• Να βελτιώσει τη θέση των γυναικών στον εργασιακό χώρο και ειδικότερα ως προς την 
επαγγελµατική εξέλιξη και τις αµοιβές. 

• Να ενθαρρύνει τη συµµετοχή των γυναικών στην απασχόληση και την επιχειρηµατική 
δραστηριότητα. 

• Να διευκολύνει τη συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής. 

• Να περιορίσει τα φαινόµενα βίας και παράνοµης διακίνησης σε βάρος των γυναικών. 

• Να καταπολεµήσει τα στερεότυπα για το ρόλο των δύο φύλων µέσω της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

• Να αυξήσει τη συµµετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. 

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000−2006, 
του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων επιχειρησιακών προγραµµάτων» της 
Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων συστήθηκε στη ΓΓΙΦ µε την υπ’ αριθµ. 
131/18.4.2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 887/ 14.05.08), σύµφωνα µε την παράγραφο 5(β) του 
Άρθρου 5 του ν. 3614/2007, όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 1179/Β’/26-11-2008), και 
τροποποιήθηκε (ΦΕΚ Β’ 653/14-05-2010). Με την αρ. 16356/24-4-2013 (ΦΕΚ 
Β/1024/25-4-2013) ΚΥΑ αναδιαρθρώθηκε και µετονοµάστηκε σε "Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισµού ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων του 
Υπουργείου Εσωτερικών" (ΕΥΣΥ∆Ε ΥΠΕΣ) και υπάχθηκε στο Γενικό Γραµµατέα του 
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Υπουργείου Εσωτερικών. Η ΕΥΣΥ∆Ε ΥΠΕΣ ασκεί καθήκοντα δικαιούχου στα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα του ΕΣΠΑ και λοιπά συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και καθήκοντα 
ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης κατά την έννοια του άρθρου 4, του ν. 3614/2007, στα 
επιχειρησιακά προγράµµατα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007−2013», «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού» και. λοιπά Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ, για πράξεις 
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών. Η ΕΥΣΥ∆Ε ΥΠΕΣ δύναται να διατυπώνει σε 
συνεργασία µε τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες του ΥΠΕΣ εισηγήσεις σε θέµατα αρµοδιότητας 
του, που σχετίζονται µε την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων. Η ίδια ειδική 
υπηρεσία είναι αρµόδια για το σχεδιασµό, το συντονισµό, τη διαµόρφωση θέσεων και τη 
διατύπωση εισηγήσεων για πολιτικές αναφορικά µε τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ, του 
Ε.Σ.Σ.Α.Α. και του Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ. και λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, σε 
Θέµατα αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων, εφαρµοζόµενων 
κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 3 του Άρθρου 5 του ν. 3614/2007, και 
ασκεί τις αρµοδιότητες διαχείρισης των δράσεων που αναλαµβάνει σύµφωνα µε το άρθρο 
4 του ν. 3614/2007, το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου και την αρχή της χρηστής 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης. 

 

1.2. Το περιβάλλον του Έργου  

1.2.1. Το ΕΣΠΑ 2007-2013 

Το ΕΣΠΑ 2007-2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραµµατισµό των 
Ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013. 
Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε την οποία το ΕΣΠΑ «…εξασφαλίζει ότι η συνδροµή από 
τα Ταµεία συµβαδίζει µε τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για τη 
συνοχή και προσδιορίζει το σύνδεσµο µεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και 
του εθνικού προγράµµατος µεταρρυθµίσεων αφετέρου». 

Για τη διαµόρφωση του ΕΣΠΑ 2007-2013 ως εγγράφου προγραµµατισµού, αξιοποιήθηκαν 
εισροές από ένα σηµαντικό αριθµό προτάσεων που υπεβλήθησαν στο Υπουργείο 
Οικονοµίας & Οικονοµικών, κατευθύνσεων - πολιτικών επιλογών σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο και ποσοτικών δεδοµένων και µελετών. 

Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 

Στο ΕΣΠΑ αναφέρεται ρητά ότι: «σηµαντικό οριζόντιο στόχο του συνόλου του 
Προγράµµατος και του στρατηγικού σχεδιασµού της χώρας, αποτελεί η αποτελεσµατική 
ένταξη της εθνικής πολιτικής ισότητας σε όλο το πεδίο της δηµόσιας δράσης, Κεντρική 
∆ιοίκηση και Αυτοδιοίκηση, στην ενίσχυση της αποτελεσµατικής εφαρµογής των 
πολιτικών ισότητας για την αντιµετώπιση των ανισοτήτων στη δηµόσια ζωή και του 
αποκλεισµού των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων από αυτή». 

Η πολιτική ισότητας, η οποία διαπνέει το ΕΣΠΑ, βασίζεται στη «διπλή» προσέγγιση: 

1. Προώθηση εξειδικευµένων–στοχευµένων µέτρων υποστήριξης των γυναικών, και 
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2. Αποτελεσµατικότερη προσαρµογή της διάστασης του φύλου στις τοµεακές και 
περιφερειακές πολιτικές όλων των προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ (gendermainstreaming). 

Η πολιτική αυτή αποτυπώνεται στον: 

• Γενικό στόχο 11: «Η ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού 
χαρακτήρα των θεµάτων ισότητας των φύλων, µε την άµεση σύνδεσή τους µε τις 
κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη- απασχόληση –κοινωνική 
συνοχή)», και στον 

• Γενικό στόχο 12: Βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών, όπου ρητά 
αναφέρεται: «Σηµαντικό οριζόντιο στόχο αποτελεί η αποτελεσµατική ένταξη της 
εθνικής πολιτικής Ισότητας σε όλο το πεδίο της δηµόσιας δράσης (κεντρική 
διοίκηση και αυτοδιοίκηση), στην ενίσχυση της αποτελεσµατικής εφαρµογής των 
πολιτικών ισότητας µε στοχευµένες παρεµβάσεις αντιµετώπισης των ανισοτήτων 
στη δηµόσια ζωή και του αποκλεισµού ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων από αυτή». 
Επίσης, στο πλαίσιο θα προωθηθεί ο εκσυγχρονισµός των δοµών και µηχανισµών 
παραγωγής και εφαρµογής πολιτικής και µέτρων ισότητας, η συστηµατική και 
ουσιαστική συµµετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και η συνεχής 
διαβούλευση µε τις γυναικείες οργανώσεις και ευρύτερα µε την κοινωνία των 
πολιτών. 

1.2.2. Η διάρθρωση του ΕΣΠΑ σε Επιχειρησιακά Προγράµµατα 

Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007–2013 διαµορφώθηκαν έτσι ώστε να 
υλοποιηθούν µε το βέλτιστο τρόπο οι στρατηγικές επιλογές της χώρας, ενώ λήφθηκαν 
υπόψη τα νέα δεδοµένα της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 (63% του πληθυσµού 
της χώρας σε καθεστώς µεταβατικής στήριξης). Ο στρατηγικός σχεδιασµός της χώρας για 
την περίοδο 2007-2013 θα υλοποιηθεί µέσα από οκτώ (8) Τοµεακά ΕΠ, πέντε (5) 
Περιφερειακά ΕΠ και δώδεκα (12) ΕΠ Εδαφικής Συνεργασίας. 

1.2.3. Το ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» 

Το ΕΠ συνιστά µια ολοκληρωµένη δέσµη αλληλοσυµπληρούµενων παρεµβάσεων µε τις 
οποίες προσδοκάται ότι θα αντιµετωπισθούν οι βασικές δυσλειτουργίες της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης, σε ότι αφορά τους βασικούς συντελεστές διοικητικής ικανότητας (ανθρώπινο 
δυναµικό, κανονιστικό πλαίσιο, δοµές και συστήµατα) και στο επίπεδο της διαµόρφωσης 
των δηµόσιων πολιτικών και στο επίπεδο της εφαρµογής τους από τις υπηρεσίες της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

Ο στρατηγικός στόχος του Ε.Π. είναι η βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης µέσα 
από την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των δηµοσίων 
οργανώσεων, καθώς και την ενίσχυση της λογοδοσίας και της επαγγελµατικής ηθικής 
µέσω της διεύρυνσης της κοινωνικής διαβούλευσης και συµµετοχής των κοινωνικών 
εταίρων. 
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Ο ως άνω στρατηγικός στόχος εξειδικεύεται περαιτέρω σε τέσσερις (4) γενικούς στόχους, 
µε βάση τους οποίους το επιχειρησιακό πρόγραµµα διαρθρώνεται σε άξονες. 

Στο πλαίσιο του Ε.Π. περιλαµβάνεται ο Άξονας ΙΙΙ (Γενικός στόχος ΙΙΙ): Ενδυνάµωση των 
πολιτικών ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δηµόσιας διοίκησης, µε ειδικούς 
στόχους: 

- τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών ισότητας, και 
των µηχανισµών και δοµών εφαρµογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης για θέµατα 
ισότητας των φύλων. 

- την ενδυνάµωση της θέσης των γυναικών στο δηµόσιο και κοινωνικό τοµέα. 

 

1.2.4. Ο Άξονας ΙΙΙ «Ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της 
δηµόσιας δράσης» σχεδιάστηκε λαµβάνοντας υπόψη τις Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις 
αλλά και τις Εθνικές προτεραιότητες για την Ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών, 
καθώς και τον Γενικό Στόχο 11 του ΕΣΠΑ, έτσι ώστε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» να διασφαλίζει την προώθηση της ισότητας των φύλων 
µε συγκεκριµένες δράσεις καθώς και την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου, 
οριζόντια, στο σύνολο των παρεµβάσεων του. 

Γενικός στόχος του Άξονα ΙΙΙ είναι η βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας 
των µηχανισµών και των δοµών σχεδιασµού, εφαρµογής, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των µέτρων και των πολιτικών ισότητας καθώς και η αποτελεσµατική ένταξη 
της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης, στο 
επίπεδο της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης µέσα από την ενεργοποίηση της 
κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ. Έµφαση επίσης θα δοθεί στην ενίσχυση της 
παρουσίας και συµµετοχής των γυναικών στο δηµόσιο και κοινωνικό τοµέα και στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων. 

Ειδικοί στόχοι 

- Ε.Σ. 3.1: Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών 
ισότητας, και των µηχανισµών και δοµών εφαρµογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης 
για θέµατα ισότητας των φύλων. 

- Ε.Σ. 3.2: Η ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο δηµόσιο και κοινωνικό τοµέα. 

 

Αναλυτικότερα για τον Ειδικό Στόχο 3.1. 

- Ε.Σ. 3.1: Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών 
ισότητας, και των µηχανισµών και δοµών εφαρµογής, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης για θέµατα ισότητας των φύλων. 

Υπό τον ειδικό αυτό στόχο προβλέπεται να υλοποιηθεί ένα συνεκτικό σύνολο 
παρεµβάσεων, οι οποίες θα συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας και 
αποτελεσµατικότητας των πολιτικών ισότητας των φύλων που διαµορφώνονται και 
εφαρµόζονται στη χώρα, στην ένταξη της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλο το 
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εύρος της δηµόσιας δράσης, καθώς και στην ενίσχυση των µηχανισµών και των δοµών 
σχεδιασµού, εφαρµογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης των µέτρων και πολιτικών 
Ισότητας. 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2.1 Εισαγωγή 

Η παρούσα προκήρυξη εντάσσεται στο πλαίσιο του Υποέργου 4: «Ανάπτυξη και 

πιλοτική λειτουργία του ψηφιακού θεµατικού αποθετηρίου, καθώς και των 

προσαρµοσµένων υπηρεσιών προς χρήστες/-τριες µε αναπηρίες»  της πράξης µε 

τίτλο «Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας 

των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ» και αφορά στην επέκταση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης 

Θεµάτων Ισότητας και Φύλου προς τις εξής κατευθύνσεις: α) τη δηµιουργία και πιλοτική 

λειτουργία ψηφιακού θεµατικού αποθετηρίου (Repository) σε θέµατα ισότητας των 

φύλων. Το αποθετήριο αποθηκεύει, τεκµηριώνει, ευρετηριάζει και δηµοσιοποιεί το 

ερευνητικό και επιστηµονικό έργο που παράγεται στον ελληνικό χώρο, β) τον 

εµπλουτισµό της υπάρχουσας βάσης δεδοµένων της ΒΘΙΦ µε τη συλλογή και 

ψηφιοποίηση τεκµηρίων της «γκρίζας» βιβλιογραφίας, γ) τη διεύρυνση του Ιστορικού 

Αρχείου της ΒΘΙΦ µε τεκµήρια του γυναικείου κινήµατος, προσωπικά αρχεία επιφανών 

γυναικών και κείµενα δηµόσιων πολιτικών, και δ) την προσαρµογή ορισµένων υπηρεσιών 

της ΒΘΙΦ µε στόχο την κάλυψη αναγκών ατόµων µε αναπηρίες (ΑµεΑ). Στο Έργο 

περιλαµβάνεται, επίσης, η χαρτογράφηση των υφιστάµενων ιστορικών αρχείων 

ενδιαφέροντος της ΓΓΙΦ και η καταγραφή του υλικού τους. 

Η Βιβλιοθήκη Θεµάτων Ισότητας και Φύλου (ΒΘΙΦ) αποτελεί οργανική µονάδα της 

Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων και είναι η µοναδική βιβλιοθήκη στην Ελλάδα 

που εξειδικεύεται σε θέµατα ισότητας των φύλων και ιστορίας του γυναικείου κινήµατος.  

Το υλικό της βιβλιοθήκης αποτελείται από βιβλία, περιοδικά, φυλλάδια, διδακτορικές 

διατριβές, διακηρύξεις, λεξικά και εγκυκλοπαίδειες,  νόµους, κ.λ.π. Αριθµεί περίπου 

13.500 τίτλους και έχει συνδροµές σε 20 περιοδικά. Ο εµπλουτισµός της γίνεται µε 

αγορές και δωρεές. Από το 2007 λειτουργεί στη βιβλιοθήκη Ιστορικό Αρχείο όπου εκεί  

συγκεντρώνονται παλαιά, σπάνια και πολύτιµα ντοκουµέντα, οπτικοακουστικό και 

φωτογραφικό υλικό, αφίσες και πλήθος  άλλου υλικού που ανέρχεται στα 3.500 

τεκµήρια. 

Η βιβλιοθήκη καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης της ΓΓΙΦ, και επιπλέον είναι 

καθηµερινά ανοιχτή και στο κοινό. Οι χρήστες έχουν το δικαίωµα να µελετούν µέσα στο 
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αναγνωστήριο, να φωτοτυπούν και να δανείζονται βιβλία πάντα σεβόµενοι τον κανονισµό 

της βιβλιοθήκης και την ισχύουσα νοµοθεσία που αφορά στην προστασία των 

συγγραφικών δικαιωµάτων (copyright). Η αναζήτηση του υλικού µπορεί να γίνει on-line 

µέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης τόσο στον κατάλογο της βιβλιοθήκης όσο και στον 

κατάλογο του Ιστορικού Αρχείου. 

Η αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών µέσω διαδικτύου της Βιβλιοθήκης Θεµάτων 

Ισότητας και Φύλου  της ΓΓΙΦ, θα επιτρέψει την παραγωγή νέων υπηρεσιών 

πληροφόρησης  προς όφελος της έρευνας, της ενηµέρωσης και του σχεδιασµού δράσεων 

στο πλαίσιο της  εθνικής στρατηγικής για την ισότητα σε όλους τους τοµείς της δηµόσιας 

πολιτικής. 

Ειδικότερα το αντικείµενο του παρόντος έργου αφορά στην ανάπτυξη και την πιλοτική 

λειτουργία του ψηφιακού θεµατικού αποθετηρίου (Repository) ερευνητικού, διδακτικού 

και επιστηµονικού υλικού σε θέµατα φύλου και ισότητας καθώς και της νέας διαδικτυακής 

πύλης της Βιβλιοθήκης. Ειδική σηµασία δίνεται στην ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία 

προσαρµοσµένων υπηρεσιών προς χρήστες µε αναπηρίες (ΑΜΕΑ).  

Συγκεκριµένα, ο ανάδοχος καλείται να: 

α) ∆ηµιουργήσει και να λειτουργήσει πιλοτικά αποθετήριο, µε προδιαγραφές ανοικτής 

πρόσβασης, στο οποίο θα συλλέγεται, διαφυλάσσεται, ευρετηριάζεται, τεκµηριώνεται και 

διαχέεται η πνευµατική παραγωγή των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και άλλων 

ιδρυµάτων. 

β) ∆ιασφαλίσει τη δυνατότητα στον χρήστη του αποθετηρίου να υπογράφει τα 

ηλεκτρονικά έγγραφα που καταθέτει στο αποθετήριο βάζοντας ψηφιακή υπογραφή η 

οποία να προέρχεται από πιστοποιηµένη αρχή. 

γ) Ολοκληρώσει, µέσω κοινού περιβάλλοντος αναζήτησης το ως άνω αποθετήριο µε 

το υπάρχον λογισµικό της βιβλιοθήκης και το Ιστορικό αρχείο. 

δ) Σχεδιάσει εκ νέου τον Ιστότοπο της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας και Φύλου 

ώστε: 

 δ1) Να δηµιουργηθεί ένας αυτόνοµος χώρος πληροφόρησης του κοινού για τις 

υπηρεσίες και τις δραστηριότητες της βιβλιοθήκης µε διευρυµένες δυνατότητες παροχής 

πληροφοριών για θέµατα ισότητας  

δ2) Να δηµιουργηθεί µία ενιαία πλατφόρµα ταυτόχρονης αναζήτησης και πλοήγησης 

σε όλες τις «εν λειτουργία» βάσεις της Βιβλιοθήκης και του Αποθετηρίου (νέα). 

ε) Αναπτύξει και να λειτουργήσει πιλοτικά τις νέες υπηρεσίες του Αποθετηρίου και 

της ∆ικτυακής Πύλης καθώς και τις νέες δοµές για ΑµεΑ.  
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στ) Εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους της Βιβλιοθήκης στη διαχείριση και χρήση των νέων 

συστηµάτων. 

2.1  Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές του Έργου  

2.1.α Σύστηµα διαχείρισης τεκµηρίων / Αποθετήριο 

Η  Γενική  Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) έχει σκοπό να δηµιουργήσει δικτυακό 

κόµβο, στον οποίο θα συλλέγεται, διαφυλάσσεται και µέσω του οποίου θα διαδίδεται η 

πνευµατική παραγωγή σε ψηφιακή µορφή,  µε σκοπό: 

• τη διαµόρφωση σύγχρονου περιβάλλοντος  συλλογής, οργάνωσης και 

διάθεσης της πνευµατικής παραγωγής που εξειδικεύεται στο φύλο και 

διατίθεται σε ψηφιακή µορφή.  

• τη διαµόρφωση ενός σύγχρονου εργαλείου ενηµέρωσης και διάθεσης του 

υλικού τους για τους Έλληνες/δες ερευνητές /τριες µε αποτέλεσµα τη σύνδεση 

µε συστηµατικές διαδικασίες της ΓΓΙΦ µε την ακαδηµαϊκή και ερευνητική 

κοινότητα.  

• την αξιοποίηση των επιστηµονικών αποτελεσµάτων ως δηµόσιο αγαθό µέσω 

της άµεσης διάθεσης του παραγόµενου έργου (επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, 

µελέτες, εργασίες κλπ) σε όλους τους ενδιαφερόµενους µέσω διαδικτύου. 

• την αύξηση της αναγνωσιµότητας και της απήχησης του επιστηµονικού έργου 

για το Φύλο. 

• την εκπαίδευση στη χρήση των διαδικτυακών εφαρµογών / εργαλείων. 

• την απόκτηση τεχνογνωσίας για την µετεξέλιξη και προσαρµογή της ΒΘΙΦ στο 

σύγχρονο περιβάλλον της ηλεκτρονικής πληροφορίας.  

Στο πλαίσιο του έργου ο ανάδοχος θα πρέπει να εστιάσει στη δηµιουργία υποδοµών για 

τη λειτουργία θεµατικού ψηφιακού αποθετηρίου ανοικτής πρόσβασης που θα 

περιλαµβάνει κυρίως αδηµοσίευτα κείµενα, αποκλειστικά σε ψηφιακή µορφή, που 

παράγονται στο χώρο των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων και των ερευνητικών κέντρων της 

χώρας, σχετικών µε θέµατα φύλου. Το υλικό αυτό µπορεί να είναι:  

• Εργασίες φοιτητών (πτυχιακές, µεταπτυχιακές, διδακτορικές),  

• Σηµειώσεις µαθηµάτων / διδακτικό υλικό,  

• Εισηγήσεις και υλικό συνεδρίων,  

• Άρθρα καθηγητών ή φοιτητών σε επιστηµονικά περιοδικά,  

• Έρευνες, µελέτες, αποτελέσµατα ερευνών,  
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• Βίντεο (από συνέδρια, διαλέξεις κλπ),  

• Υλικό που παρήχθη στα πλαίσια διαφόρων προγραµµάτων (ευρωπαϊκών, 

εθνικών, κ.λπ.) 

Το υλικό αυτό είναι ποικίλο και µπορεί να περιλαµβάνει έγγραφα κειµένου, παρουσιάσεις, 

φωτογραφίες, βίντεο, κ.λ.π. , κυρίως στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.  

 

Ως τώρα οι ερευνητές και γενικά εκείνοι που παράγουν το υλικό αυτό, το δηµοσιοποιούν 

µε εναλλακτικούς τρόπους, π.χ. µέσω της προσωπικής ιστοσελίδας τους, µέσω της 

ιστοσελίδας του ιδρύµατος στο οποίο ανήκουν, ή δεν το δηµοσιοποιούν καθόλου. Έτσι το 

υλικό για θέµατα φύλου βρίσκεται διασκορπισµένο σε διάφορες ιστοσελίδες µε 

αποτέλεσµα οι ερευνητές/ερευνήτριες γυναικείων θεµάτων να δυσκολεύονται να το 

εντοπίσουν. Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς στόχους της δηµοσιότητας στους 

ακαδηµαϊκούς και ερευνητικούς φορείς που ασχολούνται µε θέµατα ισότητας ώστε να 

καµφθεί η διστακτικότητά τους για την πλήρη πρόσβαση στα έργα τους.  

 

Για το σχεδιασµό και την υλοποίηση του παραπάνω ψηφιακού αποθετηρίου ο ανάδοχος 

επίσης καλείται να λάβει υπόψη του: 

• Τη «Μελέτη για τη δηµιουργία ψηφιακού θεµατικού αποθετηρίου σε θέµατα 

ισότητας των φύλων και την προσαρµογή υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων 

Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ µε στόχο την κάλυψη αναγκών ΑµεΑ», η οποία 

έχει υλοποιηθεί  στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης µε τίτλο «Αναβάθµιση 

και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της 

Γ.Γ.Ι.Φ»1, και στην οποία έχουν καθοριστεί και καταγραφεί: 

- Οι απαιτήσεις των χρηστών και των καταθετών του αποθετηρίου.  

- Οι διεθνείς πρακτικές για κατάθεση ερευνητικών εργασιών στο αποθετήριο από 

εξωτερικούς ερευνητές. 

- Το θεσµικό και διοικητικό πλαίσιο για τη χρήση του αποθετηρίου από 

εξωτερικούς ερευνητές και κριτήρια επιλογής. Προτάσεις για την κατάρτιση 

κανονισµού λειτουργίας του αποθετηρίου. 

- Το πλαίσιο σε σχέση µε τα πνευµατικά δικαιώµατα των προς ένταξη τεκµηρίων 

στο αποθετήριο. Πρότυπα συµφωνητικών συνεργασίας µε φυσικά πρόσωπα και 

οργανισµούς (ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, ερευνητικά κέντρα) που έχουν ήδη 

                                                      

1
 Ανάρτηση στις ιστοσελίδες της Αναθέτουσας Αρχής 
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χρησιµοποιηθεί σε ανάλογες περιπτώσεις µε στόχο τη διασφάλιση πνευµατικών 

δικαιωµάτων δηµιουργών. 

• Τον εξοπλισµό για τη λειτουργία του Ψηφιακού Αποθετηρίου, του οποίου η 

προµήθεια και εγκατάσταση πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της 

Πράξης µε τίτλο «Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης 

Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ». Η περιγραφή του εξοπλισµού 

αναφέρεται στο Παράρτηµα  VΙΙ.3. 

• Τις ιδιαίτερες ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών ΑµΕΑ, καθώς και τις νέες 

τεχνολογίες που υποστηρίζουν τις ανάγκες τους για πληροφόρηση, σε συνεργασία 

µε Συλλόγους και συνοµοσπονδίες Κωφών, Ατόµων µε  Αναπηρίες,  Σκλήρυνση 

κατά Πλάκας,  προβλήµατα όρασης, Κινητικά Προβλήµατα,  νευροµυϊκές 

παθήσεις, κ.λ.π.  

• Τα υπάρχοντα  ειδικά λογισµικά που έχουν εγκατασταθεί σε δύο Η/Υ στον  χώρο 

του Αναγνωστηρίου της βιβλιοθήκης, προµήθεια που έχει υλοποιηθεί  στο πλαίσιο 

του Υποέργου 3: «Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού και επίπλων» της 

Πράξης µε τίτλο «Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης 

Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.» του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 

2007-2013». 

• Είναι δυνατό οι υποψήφιοι ανάδοχοι µετά, από συνεννόηση µε την Αναθέτουσα 

Αρχή, να επισκεφθούν τους χώρους της Βιβλιοθήκης, προκειµένου να 

διαµορφώσουν άποψη για τον υπάρχοντα εξοπλισµό. 

2.1.β. Σύστηµα διαχείρισης ψηφιακών υπογραφών 

Βασική προϋπόθεση για την αξιοπιστία του υλικού που κατατίθεται στο αποθετήριο είναι η 

διασφάλιση της δυνατότητας στον χρήστη του αποθετηρίου να υπογράφει τα ηλεκτρονικά 

έγγραφα που καταθέτει βάζοντας ψηφιακή υπογραφή.  Το προσφερόµενο σύστηµα για 

την Υπηρεσία Καταχώρησης / Εγγραφής θα πρέπει να υποστηρίζει το σύνολο των 

λειτουργιών που αφορούν τη λήψη, επεξεργασία, και διαχείριση των αιτήσεων έκδοσης, 

τον έλεγχο εγκυρότητάς τους και την ασφαλή προώθηση των αιτήσεων στην υπηρεσία 

διαχείρισης πιστοποιητικών (CA). Η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να µπορεί να λειτουργήσει 

και ως ξεχωριστή οντότητα µε την ονοµασία Αρχή Καταχώρησης ή Αρχή Εγγραφής 

(RegistrationAuthority – RA). 

Το προσφερόµενο σύστηµα για την Αρχή Καταχώρησης / Εγγραφής θα πρέπει να 

υποστηρίζει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω λειτουργίες: 
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• Λήψη της αίτησης του ενδιαφερόµενου για έκδοση πιστοποιητικού. Το σύστηµα 

που θα υλοποιεί την Αρχή Καταχώρησης θα πρέπει να υποστηρίζει την 

ταυτόχρονη υποβολή πολλών αιτήσεων. Οι διαφορετικοί τύποι αιτήσεων (έκδοση, 

ανάκληση, ανανέωση πιστοποιητικού) που δύναται να εξυπηρετήσει η Αρχή 

Καταχώρησης θα πρέπει να µπορούν να αναθέτονται σε διαφορετικούς 

υπαλλήλους. 

• Εφαρµογή όλων των κανόνων της Πολιτικής Πιστοποιητικού (CertificatePolicy) και 

του Κανονισµού Πιστοποίησης σχετικά µε τις διαδικασίες ταυτοποίησης του 

υποψήφιου συνδροµητή.  

• Προώθηση της αίτησης για έκδοση του πιστοποιητικού. 

• ∆ηµιουργία ψηφιακού πιστοποιητικού βάσει της Πολιτικής Πιστοποιητικού και του 

Κανονισµού Πιστοποίησης. Το περιεχόµενο του πιστοποιητικού θα πρέπει να 

περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

- Το όνοµα του χρήστη στην µορφή ενός µοναδικού ονόµατος, γνωστό και ως 

DN (DistinguishedName). Το DN, περιλαµβάνει το όνοµα του χρήστη και 

επιπρόσθετες χαρακτηριστικές πληροφορίες, ανάλογα µε το είδος του 

πιστοποιητικού και την διαβάθµιση των πληροφοριών, στις οποίες θα έχει 

πρόσβαση µε τη χρήση του. 

- Το δηµόσιο κλειδί του χρήστη. Το δηµόσιο κλειδί χρησιµοποιείται, ώστε άλλοι 

χρήστες να κρυπτογραφούν δεδοµένα που απευθύνονται σε αυτόν το 

χρήστη, αλλά και για την διακρίβωση της εγκυρότητας της ψηφιακής του 

υπογραφής. 

- Το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο το πιστοποιητικό είναι έγκυρο (Χρόνος 

έναρξης ισχύος και λήξης ισχύος του πιστοποιητικού). 

- Την λειτουργία για την οποία χρησιµοποιείται το δηµόσιο κλειδί (για την 

κρυπτογράφηση δεδοµένων, την εξακρίβωση της ψηφιακής υπογραφής ή 

και τις δύο λειτουργίες).  

- Ψηφιακή Υπογραφή, µε το ιδιωτικό κλειδί της Αρχής Πιστοποίησης, του 

πιστοποιητικού ώστε να είναι βέβαιο ότι τα στοιχεία του πιστοποιητικού δεν 

δύναται να αλλαχτούν χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό. Ο ανάδοχος θα πρέπει 

να διασφαλίσει τη χρήση ψηφιακής υπογραφής από αναγνωρισµένη 

πιστοποιητική αρχή σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του αντίστοιχου πινάκα 

απαιτήσεων (Παράρτηµα ΙΙ). 

• ∆ιάθεση πιστοποιητικού. Το προσφερόµενο σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει κατ’ 

ελάχιστον τις παρακάτω λειτουργίες: 
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- ∆ιάθεση του αυτο-υπογεγραµµένου πιστοποιητικού ρίζας (rootcertificate) 

µέσω της υπηρεσίας καταλόγου και µέσω web 

- ∆ιάθεση των πιστοποιητικών των χρηστών σε κατάλογο µέσω της υπηρεσίας 

καταλόγου   

• Ανάκληση, Έλεγχος κατάστασης πιστοποιητικού 

- Ενηµέρωση της Λίστας Ανακληθέντων Πιστοποιητικών 

- ∆ιανοµή της Λίστας Ανακληθέντων Πιστοποιητικών 

2.1.γ. ∆ιαδικτυακή πύλη  

Η ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης φιλοξενείται ως τώρα στον ιστότοπο της Γενικής 

Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων. Στα πλαίσια του έργου και λόγω των διευρυµένων 

υπηρεσιών που καλείται να παρέχει η βιβλιοθήκη κρίνεται σκόπιµο να δηµιουργηθεί νέος 

ανεξάρτητος δικτυακός κόµβος στον οποίο: 

• Θα παρέχεται πλούσιο πληροφοριακό υλικό σε θέµατα ισότητας (πληροφορίες για 

τη βιβλιοθήκη και το Ιστορικό Αρχείο, εκδηλώσεις της ΓΓΙΦ και άλλων φορέων, 

νέες εκδόσεις, νέα αποκτήµατα, ιστοσελίδες και χρήσιµοι σύνδεσµοι, φόρουµ 

αλληλοπληροφόρησης, προτάσεων και συζητήσεων µε τους αναγνώστες).   

• Θα δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης αναζήτησης στις βάσεις της βιβλιοθήκης και 

του Αποθετηρίου µε αποτελεσµατικούς µηχανισµούς αναζήτησης περιεχοµένων. 

• Θα πραγµατοποιείται η πρόσβαση στις υπηρεσίες του ψηφιακού αποθετηρίου. 

• Θα παρέχονται δυνατότητες ηλεκτρονικής ενηµέρωσης χρηστών (e-newsletter). 

• Θα παρέχεται αυτόµατη ενηµέρωση για τις αλλαγές και τις προσθήκες των 

ψηφιακών τεκµηρίων της βιβλιοθήκης, του Ιστορικού Αρχείου και του 

Αποθετηρίου, ώστε αυτά να είναι αναζητήσιµα και υπό προϋποθέσεις ανακτήσιµα 

από τη διαδικτυακή πύλη. 

• Θα περιέχονται αυτοµατοποιηµένες και απλοποιηµένες διαδικασίες διαχείρισης και 

ανάπτυξης χωρίς την ανάγκη εξειδικευµένης γνώσης. 

• Θα παρέχονται υπηρεσίες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις προσβασιµότητας από ΑµΕΑ. 

Το σύστηµα θα αποτελείται τουλάχιστον από 2 τµήµατα: α) το σύστηµα αυτόµατης 

ανάκτησης µεταδεδοµένων και β) το σύστηµα υποστήριξης της διεπιφάνειας χρήσης που 

είναι υπεύθυνο για τις λειτουργίες της µηχανής αναζήτησης και την παρουσίαση των 

δεδοµένων στο διαδίκτυο.  
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Η ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης ανανεωµένη µε νέα γραφικά και δυνατότητες θα παρέχει 

πλούσιο πληροφοριακό υλικό σε θέµατα ισότητας (εκδηλώσεις της ΓΓΙΦ και άλλων 

φορέων, νέες εκδόσεις, ιστοσελίδες και χρήσιµοι σύνδεσµοι, φόρουµ 

αλληλοπληροφόρησης, προτάσεων και συζητήσεων µε τους αναγνώστες) και θα µπορεί 

να ενηµερώνεται µε εύκολο τρόπο. Το περιεχόµενο της ιστοσελίδας θα µπορεί να 

διαχειριστεί από Content Management System ενώ η διάρθρωση του ιστότοπου της 

βιβλιοθήκης θα γίνει σε συνεργασία µε το προσωπικό της βιβλιοθήκης. 

Για τη δηµιουργία της διαδικτυακής πύλης θα πρέπει ο ανάδοχος να προσφέρει ένα 

σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου το οποίο να είναι ανοικτού κώδικα και να 

συνεργάζεται µε της προσφερόµενες και τις υπάρχουσες τεχνολογίες. Οι λειτουργικές 

δυνατότητες του συστήµατος αποτελούν σηµείο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. 

3.  Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου 

3.1.α  ∆ιάρκεια του Έργου 

Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σε δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής 

της σύµβασης. 

3.1.β  Παραδοτέα του Έργου 

Μετά την επιλογή του ο ανάδοχος αναλαµβάνει την σταδιακή παράδοση των κατωτέρω 

παραδοτέων: 

Α’ Παραδοτέο: Έκθεση Ανάλυσης Απαιτήσεων και Σχεδιασµού Εφαρµογής. 

Χρόνος Παράδοσης: Ένας (1) µήνας από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

Υλοποίηση Έργου: 1ος µήνας από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

Β’ Παραδοτέο: Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστηµάτων. 

Χρόνος Παράδοσης:  Έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

Υλοποίηση Έργου: 2ος έως 6ος µήνας από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

Γ’ Παραδοτέο: Πιλοτική λειτουργία των συστηµάτων και εκπαίδευση χρηστών 

στη χρήση  

Υλοποίηση Έργου: 6ος έως 12ος µήνας από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

των νέων συστηµάτων. 

Χρόνος Παράδοσης: ∆ώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου χωρίζεται σε τρείς φάσεις α) 1η φάση: Ανάλυση και 

σχεδιασµός υλοποίησης συστηµάτων (1ος µήνας από την υπογραφή της σύµβασης), β) 

2η φάση: Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστηµάτων (2ος έως 6ος µήνας) και γ) 3η φάση: 
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Πιλοτική λειτουργία των συστηµάτων και εκπαίδευση χρηστών στη χρήση των νέων 

συστηµάτων (6ος έως 12ος µήνας από την υπογραφή της σύµβασης) 

 

Αναλυτικότερα:  

Το Α’ παραδοτέο θα παραδοθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της 1ης φάσης του έργου: 

Ανάλυση και σχεδιασµός υλοποίησης συστηµάτων, όπου απαιτείται να εκπονηθεί Ανάλυση 

Απαιτήσεων και Σχεδιασµός Εφαρµογής των µηχανισµών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

του νέου πληροφοριακού συστήµατος της βιβλιοθήκης (Ψηφιακό αποθετήριο, Σύστηµα 

ηλεκτρονικής υπογραφής,  ∆ιαδικτυακή πύλη) το οποίο οφείλει να ολοκληρωθεί µε το 

υπάρχον λογισµικό της βιβλιοθήκης και το Ιστορικού Αρχείου. Η σκοπιµότητα της 

ανάλυσης και του σχεδιασµού έγκειται στην ανάγκη προσαρµογής της λειτουργίας της 

βιβλιοθήκης της ΓΓΙΦ  για την υποστήριξη της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

πληροφόρησης για θέµατα Ισότητας και Φύλου, µέσω της οργάνωσης και διαχείρισης της 

πληροφορίας µε τους καινοτόµους ηλεκτρονικούς µηχανισµούς εξυπηρέτησης που θα 

υλοποιηθούν. Αυτό προϋποθέτει την οργάνωση µηχανισµού «υπηρεσιών µιας στάσης» 

(one-stop shop), την αναδιοργάνωση των διαδικασιών της βιβλιοθήκης και την παγίωσή 

τους σε ένα νέο λειτουργικό και αποτελεσµατικό µοντέλο, που θα υποστηρίξει τη 

βελτιστοποίηση και τον αυτοµατισµό των διεργασιών πληροφορίας (information 

processes) και των διεργασιών επιχείρησης (business processes) της Βιβλιοθήκης, του 

Ιστορικού Αρχείου και του Αποθετηρίου. 

Στην Ανάλυση Απαιτήσεων και στον Σχεδιασµό Εφαρµογής θα αναλύονται τα εξής:  

• Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου.  

• Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών υλοποίησης. 

• Ανάλυση απαιτήσεων διεπαφών και διαλειτουργικότητας. 

• Πλήρης εννοιολογικός σχεδιασµός του συστήµατος (διαγράµµατα οντοτήτων 

ροών – entity relationship diagrams, αρχιτεκτονική συστήµατος, ρόλοι 

χρηστών, ασφάλεια συστήµατος, διασυνδεσιµότητα εφαρµογών, κλπ.). 

• Πλήρης τεχνικός σχεδιασµός του συστήµατος. 

• Τουλάχιστον 3 εικαστικές Προτάσεις για το περιβάλλον των εφαρµογών 

(Ψηφιακό αποθετήριο, Σύστηµα Ηλεκτρονικής υπογραφής και ∆ιαδικτυακή 

πύλη). 

• Προτάσεις και µέτρα ασφάλειας τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. 

• Οριοθέτηση των απαραίτητων επιχειρησιακών και οργανωτικών αλλαγών για 

την εύρυθµη λειτουργία των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης. 
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• Προσαρµογή των παρεχόµενων υπηρεσιών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

προσβασιµότητας από ΑµΕΑ. 

 

Το Β’ παραδοτέο θα παραδοθεί στο πλαίσιο υλοποίηση της 2ης φάσης του έργου: 

Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστηµάτων και συνίσταται από τα κάτωθι: 

Β.1.  Το πληροφοριακό σύστηµα (Ψηφιακό αποθετήριο, Σύστηµα Ηλεκτρονικής 

υπογραφής και ∆ιαδικτυακή πύλη) εγκατεστηµένο στον εξοπλισµό της βιβλιοθήκης και σε 

λειτουργική ετοιµότητα. Θα πρέπει να έχει γίνει πλήρης µετάπτωση των δεδοµένων της 

υπάρχουσας διαδικτυακής παρουσίας της βιβλιοθήκης στη νέα διαδικτυακή πύλη.  Επίσης, 

ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην ανάρτηση νέων δεδοµένων στη νέα διαδικτυακή πύλη 

σύµφωνα µε τις υποδείξεις των υπεύθυνων της βιβλιοθήκης. 

Β.2. Πηγαίος κώδικας (source code) και εκτελέσιµα αρχεία (σε CD για εύκολη 

εγκατάσταση από end user µε αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης και online help).  

Β.3. Τεύχη τεκµηρίωσης.  

Β.4. Πλαίσιο επιµόρφωσης χρηστών. 

Β.5. Εγκατεστηµένα λογισµικά εφαρµογών γραφείου (σε 5 Pcs και 3 Thin Clients). 

 

Στο πλαίσιο της 2ης φάσης υλοποίησης ο ανάδοχος θα αναπτύξει και θα εγκαταστήσει στο 

χώρο της βιβλιοθήκης το  νέο πληροφοριακό σύστηµα (Ψηφιακό αποθετήριο, Σύστηµα 

Ηλεκτρονικής υπογραφής, ∆ιαδικτυακή πύλη) ενώ θα µεριµνήσει για την ολοκλήρωσή 

του µε το υπάρχον λογισµικό της βιβλιοθήκης. Το πληροφοριακό σύστηµα θα 

περιλαµβάνει Online help µε αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Ο ανάδοχος 

θα αναλάβει τα εξής: 

• Να εγκαταστήσει στον εξοπλισµό της Βιβλιοθήκης το πληροφοριακό σύστηµα 

ώστε αυτό να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία. 

• Να πραγµατοποιήσει τους απαιτούµενους ελέγχους και δοκιµές για τη σωστή 

λειτουργία και ασφάλεια του συστήµατος ώστε αυτό να παραδοθεί έτοιµο προς 

χρήση και να αρχίσει η περίοδος πιλοτικής λειτουργίας του. 

• Να πραγµατοποιήσει τη µετάπτωση των δεδοµένων της υπάρχουσας 

διαδικτυακής παρουσίας της βιβλιοθήκης στη νέα διαδικτυακή πύλη καθώς και 

να αναρτήσει καινούργια δεδοµένα όπως θα του υποδειχτεί από τους 

υπεύθυνους της βιβλιοθήκης. 

• Να συνδέσει το αποθετήριο µε το openarchives.gr και το europeana. 
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• Να διατυπώσει το πλαίσιο επιµόρφωσης των διαχειριστών και των χρηστών  

των συστηµάτων. Οι χρήστες θα περιλαµβάνουν τόσο στελέχη της Γενικής 

Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων όσο και καταθέτες/τριες υλικού , οι οποίοι 

ως επί το πλείστον θα βρίσκονται εκτός της έδρας της ΓΓΙΦ. 

• Να προµηθεύσει και να εγκαταστήσει λογισµικό εφαρµογών γραφείου στους 

υπολογιστές της βιβλιοθήκης.  

 

Το Γ’ παραδοτέο θα παραδοθεί στο πλαίσιο υλοποίηση της 3ης φάσης του έργου: 

Πιλοτική λειτουργία των συστηµάτων και εκπαίδευση χρηστών στη χρήση των νέων 

συστηµάτων και συνίσταται από τα κάτωθι: 

 

Γ.1. Παρουσιολόγια εκπαιδευόµενων στα γραφεία της Βιβλιοθήκης και αποδεικτικά 

παροχής εκπαίδευσης αποµακρυσµένων χρηστών.  

Ο ανάδοχος θα παράσχει υπηρεσίες εκπαίδευσης: 

• Για τα στελέχη του φορέα που θα κληθούν να αναλάβουν την υποστήριξη της 

λειτουργίας των νέων συστηµάτων µετά το πέρας της πιλοτικής λειτουργίας. Η 

εκπαίδευση των χρηστών και διαχειριστών του φορέα θα γίνει στα γραφεία της 

Βιβλιοθήκης και θα περιλαµβάνει πρακτική εξέταση. 

• Για καταθέτες/τριες υλικού στο Αποθετήριο οι οποίοι/ες δεν διαθέτουν την 

απαραίτητη εξοικείωση µε τη χρήση Η/Υ (π.χ. άτοµα µεγάλης ηλικίας). Σε 

τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να προβλεφθεί η ανάγκη µετακίνησης 

εκπαιδευτή είτε εντός είτε εκτός των ορίων του Νοµού Αττικής.  

Η εκπαίδευση οφείλει να λάβει υπόψη της και την παροχή υπηρεσιών σε ΑµΕΑ και να έχει 

ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας. Αναλυτική περιγραφή της 

διαδικασίας εκπαίδευσης παρουσιάζεται στο Παράρτηµα V. 

Γ.2. Το πληροφοριακό σύστηµα (Ψηφιακό αποθετήριο, Σύστηµα Ηλεκτρονικής 

υπογραφής και ∆ιαδικτυακή πύλη) πλήρως επικαιροποιηµένο.  

Γ.3. Οριστικά εκτελέσιµα αρχεία και πηγαίος κώδικας σε CD 

Γ.4. Οριστικό τεύχος τεκµηρίωσης 

Γ.5. Ενδιάµεση έκθεση παρακολούθησης  

Γ.6. Τελική έκθεση  

Στο πλαίσιο αυτό ο ανάδοχος θα θέσει το πληροφοριακό σύστηµα σε λειτουργία υπό 

πραγµατικές συνθήκες και θα αναλάβει τα εξής: 



 

 
 

 

 

 

 

24 από 123 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• την ενσωµάτωση αυτοµατοποιηµένων τρόπων α) δηµιουργίας αντιγράφων 

ασφαλείας τόσο του αποθετηρίου όσο και των συστηµάτων της βιβλιοθήκης 

και του Ιστορικού Αρχείου και β) εξαγωγής και εισαγωγής τεκµηρίων τόσο του 

αποθετηρίου όσο και των συστηµάτων της βιβλιοθήκης και του Ιστορικού 

Αρχείου. 

• την επικαιροποίηση του συστήµατος ανάλογα µε τις ανάγκες που θα 

προκύψουν κατά την πιλοτική λειτουργία και σύµφωνα µε τις υποδείξεις τις 

Αναθέτουσας Αρχής.  

• την πραγµατοποίηση ελέγχων καλής λειτουργίας και ικανοποίησης καταθετών 

και χρηστών των υπηρεσιών του αποθετηρίου και των δοµών για ΑµΕΑ. 

• τη διάθεση ενός τουλάχιστον ατόµου από τα µέλη της οµάδας εργασίας, 6 

ώρες ηµερησίως (απόφοιτος/-τη ΑΕΙ ή ΤΕΙ Βιβλιοθηκονοµίας ή Αρχειονοµίας 

µε τουλάχιστον µονοετή επαγγελµατική εµπειρία σε διαχείριση ψηφιακών 

βάσεων (αποθετηρίων, βιβλιοθηκών κ.λπ) από τον 5ο µήνα έως τον 12ο µήνα 

υπογραφής της σύµβασης, ήτοι χρονικό διάστηµα 7 µηνών,  στο χώρο της 

βιβλιοθήκης της Γ.Γ.Ι.Φ, το οποίο θα αναλάβει τα εξής καθήκοντα: α) 

επικοινωνία µε τους δυνητικούς χρήστες του αποθετηρίου (όπως προκύπτουν 

από τη «Μελέτη για τη δηµιουργία ψηφιακού θεµατικού αποθετηρίου σε 

θέµατα ισότητας των φύλων και την προσαρµογή υπηρεσιών της ΒΘΙΦ µε 

στόχο την κάλυψη αναγκών ΑµεΑ», η οποία έχει υλοποιηθεί  στο πλαίσιο του 

Υποέργου 2 της πράξης µε τίτλο «Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών 

της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ) και ενηµέρωσή 

τους για τη λειτουργία του αποθετηρίου, τηλεφωνικά και µέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας, β) υποστήριξη των καταθετών/τριών, γ) επικοινωνία µε το 

τεχνικό τµήµα του αναδόχου για την επίλυση προβληµάτων και την 

ενσωµάτωση των τυχόν επικαιροποιήσεων στο πληροφοριακό σύστηµα και δ) 

παρακολούθηση και αποτύπωση της πιλοτικής λειτουργίας του συστήµατος, 

όπου περιλαµβάνεται η σύνταξη. 

o µίας ενδιάµεσης έκθεσης παρακολούθησης  στην οποία θα αποτιµάται η 

λειτουργία του συστήµατος, θα αναλύονται οι τυχόν δυσλειτουργίες 

του συστήµατος και θα προτείνονται τρόποι επικαιροποίησής του, ενώ η 

έκθεση οφείλει να λάβει υπόψη της τις παρατηρήσεις των χρηστών και 

της Αναθέτουσας Αρχής και  

o µίας τελικής έκθεσης η οποία θα περιέχει ανακεφαλαίωση της πορείας 

των εργασιών, περιγραφή των δυσκολιών και αντιµετώπισή τους, 

τυχόν αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους, αναφορές των χρηστών 
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σχετικά µε τη λειτουργία του συστήµατος, προτάσεις διασφάλισης της 

εύρυθµης λειτουργίας του αποθετηρίου µέσω της εκτίµησης του όγκου 

του υλικού που θα κατατεθεί για 3 ακόµη χρόνια και των απαιτούµενων 

θέσεων εργασίας, του κόστους λειτουργίας και συντήρησης όλης της 

δοµής καθώς και  προτάσεις µελλοντικής ανάπτυξης της. 
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ΜΕΡΟΣ Β:  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Β.Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού 

Ο παρών ανοικτός ηλεκτρονικός δηµόσιος διαγωνισµός διενεργείται µε σκοπό την 

επιλογή αναδόχου στο πλαίσιο του Υποέργου 4: «Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία 

του ψηφιακού θεµατικού αποθετηρίου, καθώς και των προσαρµοσµένων 

υπηρεσιών προς χρήστες/-τριες µε αναπηρίες»  της πράξης µε τίτλο «Αναβάθµιση 

και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της 

Γ.Γ.Ι.Φ», της Κατηγορία Πράξης 3.1.4 «Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα 

παραγωγής  των πολιτικών ισότητας για την ενσωµάτωση, παρακολούθηση και 

αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας καθώς και των συµβουλευτικών, συντονιστικών και 

ελεγκτικών µηχανισµών της ισότητας των φύλων, για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής 

Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 08) του Ειδικού Στόχου 3.1., η οποία έχει ενταχθεί στο  

Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», µε Κωδικό ΟΠΣ 302157. 

2. Προϋπολογισµός του Έργου – Αµοιβή Αναδόχου 

Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και από 

Εθνικούς πόρους. Ειδικότερα, χρηµατοδοτείται από το E.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 

2007 - 2013» (Άξονας Προτεραιότητας 08), κατόπιν έκδοσης της µε  αριθµ. πρωτ. 

3940/11.02.2011 Απόφασης Ένταξης. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του 

Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα τη ΣΑΕ 455/8, µε ενάριθµο κωδικό 

πράξης 2012ΣΕ45580005.  

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται έως το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων 
εξήντα ευρώ  (360.000,00 €), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (Προϋπολογισµός χωρίς 
ΦΠΑ  292.682,93 € + ΦΠΑ 67.317,07 €). 
 

3. Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο ∆ιαγωνισµού 

Ο παρών Ανοιχτός ηλεκτρονικός δηµόσιος διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄64/16-3-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των 

άρθρων 79-85 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α’ 247/27-11-1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 

ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», καθώς και σύµφωνα µε όσα 

αναφέρονται στην µε αριθµ. πρωτ. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης διενέργειας 

του ανοιχτού διαγωνισµού, µέσω Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
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Ο παρών διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί ηλεκτρονικά µε βάση το Ν.4155/2013 

(ΦΕΚ/Α/120-29.5.2013): «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/2013) και την 

Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013): «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» 

ως ισχύουν και την µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο  µε 

θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(ΕΣΗ∆ΗΣ)» 

Επίσης εφαρµόζονται ο Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/30.9.2010): «∆ικαστική προστασία κατά 

τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων − Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 

89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ 

του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την 

Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης 

∆εκεµβρίου 2007 (L 335)», ο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267/3-12-2007) «∆ιαχείριση, 

έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 

2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η υπ’ αρ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-3-2008 

(ΦΕΚ Β’ 540//27-3-2008) απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών για το 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το Εγχειρίδιο και τον 

Οδηγό ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων του 

Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, αλλά εφαρµόζονται αναλογικά και 

συµπληρωµατικά και οι διατάξεις του Π∆ 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» 

(ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007). 

4. ∆ηµοσιότητα 

Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης: 

1. εστάλη για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις        
10-9-2014 

2. δηµοσιεύτηκε στο «Τεύχος ∆ηµοσίων ∆ιακηρύξεων και Συµβάσεων» της Εφηµερίδας 
της Κυβέρνησης στις  12-9-2014 (συµπληρωµατική δηµοσίευση) 

3. δηµοσιεύτηκε στον ελληνικό τύπο και ειδικότερα σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές 
εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, καθώς επίσης και σε µία ηµερήσια και µία 
εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 

4. εστάλη στην Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος. 

5. αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στο Πρόγραµµα «∆ιαύγεια» στις 15/9/2014. 
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6. το πλήρες τεύχος της προκήρυξης αναρτάται στην δικτυακή πύλη του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων www.promitheus.gov.gr. 

Η παρούσα προκήρυξη και η περίληψη αυτής καταχωρήθηκαν επίσης και στο διαδίκτυο 

στις διευθύνσεις www.isotita.gr, www.eyeisotita.gr, και www.epdm.gr. 

5. Τρόπος λήψης εγγράφων ∆ιαγωνισµού 

Το πλήρες τεύχος της Προκήρυξης ή και συµπληρωµατικά έγγραφα διατίθενται µόνο σε 
ηλεκτρονική µορφή µέσω του διαδικτύου στην επίσηµη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 
Αρχής: http://www.eyeisotita.gr και στην δικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων www.promitheus.gov.gr., καθώς επίσης και στις 
διευθύνσεις www.isotita.gr και www.epdm.gr.  

Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει και αποτελεί τεκµήριο ότι κάθε διαγωνιζόµενος 
έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδειχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που 
περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη. 

 

6. Παροχή διευκρινήσεων επί της προκήρυξης 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως συµπληρωµατικές πληροφορίες 

ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας Προκήρυξης µέχρι  24-10-2014 ηµέρα 

Παρασκευή Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών-διευκρινήσεων υποβάλλονται από 

εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και 

απαραίτητα ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων και ψηφιακά 

υπογεγραµµένο.  

H Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε  όλες τις 

διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος, το αργότερο έξι (6) 

ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Το πλήρες κείµενο 

των συµπληρωµατικών πληροφοριών ή διευκρινήσεων θα αναρτηθεί στην δικτυακή πύλη 

του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων www. promitheus.gov.gr. 

Σηµειώνεται επίσης ότι οι συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις θα αναρτώνται 

ταυτόχρονα συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική µορφή στο διαδικτυακό τόπο της 

Αναθέτουσας Αρχής (http://www.eyeisotita.gr) 
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Κανένας υποψήφιος ανάδοχος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της ΕΥΣΥ∆Ε ΥΠΕΣ.  

ΙΙ. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις 

αυτών που: 

• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  

• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) ή  

• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η 
σύµβαση καλύπτεται από την Σ.∆.Σ. – ή  

• είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες 
µε την Ε.Ε. ή 

• έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του 
κράτους – µέλους που έχει υπογράψει τη Σ.∆.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει 
συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή 
την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω 
χωρών 

και τα οποία: 

- πληρούν αθροιστικά τους όρους που καθορίζονται στις κατωτέρω παραγράφους 4. 
Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», 5. «Εγγύηση συµµετοχή», 6 
«Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής» της κατωτέρω Ενότητας ΙΙΙ. 

 

Για την δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό οι 

ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 

υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 

και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον 

σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό 

(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης 

του) ταυτοποιούµενοι ως εξής: 
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• Οι διαθέτοντες ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε 

χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί 

κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 

Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από 

το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών 

της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών της Γ.Γ Εµπορίου. 

• Οι οικονοµικοί φορείς-χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 

οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την 

εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification 

Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το 

αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 

χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής 

Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς-χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

-είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην 

ελληνική.  

-είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου pdf µε επίσηµη µετάφραση 

στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο παράρτηµα ΙΧ Α για τις δηµόσιες 

συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα ΙΧ Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και 

στο Παράρτηµα ΙΧ Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007 και 

σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του 

οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνονται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 

επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων 

ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια 

υπηρεσία. 

 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 

µέσω Συστήµατος. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. 

Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο 

ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παραρτήµατα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
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ΙΙΙ.  ΣΥΝΤΑΞΗ/ ΙΣΧΥΣ/ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Σύνταξη προσφορών 

1.1. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα, µε εξαίρεση 
τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην τεχνική προσφορά και µπορούν να 
υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. Οι προσφορές µπορούν να υποβάλλονται και 
σε οποιοδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόµενες από 
επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει 
η επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 

1.2. Τα στοιχεία των προσφορών που υποβάλλονται και σε έντυπη µορφή πρέπει να 
είναι δακτυλογραφηµένα και δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες 
διορθώσεις, διαγραφές. Αν υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, κ.λ.π. θα 
πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε 
αρµόδια Επιτροπή αποσφράγισης των προσφορών και  διενέργειας του 
∆ιαγωνισµού, κατά τον έλεγχο µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή 
προσθήκη κλπ. και θα επιβεβαιώνει ότι έγινε πριν από την αποσφράγιση της 
προσφοράς. 

1.3. Οι προσφορές πρέπει να αφορούν ολόκληρο το έργο. Τµηµατικές προσφορές δε 
γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1.4. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, 
τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν 
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

2. Ισχύς προσφορών 

2.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους/τις συµµετέχοντες/ουσες στον 

διαγωνισµό για έξι (6) µήνες από την επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας 

υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο των 

έξι (6) µηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

2.2 Η ισχύς των προσφορών µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 

εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της ισχύος τους, κατ’ 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών. Μετά τη λήξη και του 

παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης των προσφορών τα αποτελέσµατα 

του διαγωνισµού µαταιώνονται υποχρεωτικά, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή 

κρίνει, κατά περίπτωση αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί 

το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες/ουσες στο διαγωνισµό µπορούν να 

επιλέξουν είτε να παρατείνουν την ισχύ της προσφοράς τους, εφόσον τους 

ζητηθεί, πριν την πάροδο του προαναφερόµενου ανωτάτου ορίου, παράταση της 
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προσφοράς τους ή όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού 

συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

2.3 Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή 

µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή µέρος της 

αποσυρθεί, ο υποψήφιος ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

• έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση  

• κατάπτωση της Εγγύησης Συµµετοχής. 

3. Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

 Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήµατος.  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, µέχρι τις 3/11/2014 

ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα και σε ηλεκτρονικό φάκελο. 

Η προθεσµία παραλαβής αιτήσεων και προσφορών ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε 52 ηµέρες 
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης στο τεύχος διακηρύξεων δηµοσίων 
συµβάσεων και στον ελληνικό τύπο. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας 
και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.  

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε υποβολή συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων 
που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού επί νοµίµως 
υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν 
υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος 
ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία 
περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης 
των προτάσεων αυτών. 

O χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος, βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ/Α/120-
29.5.2013): «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Άλλες ∆ιατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/2013) και την Υ.Α. 
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013):«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» 
ως ισχύουν. 

Η παροχή των υπηρεσιών χρονοσήµανσης αποδεικνύεται µε σχετική ηλεκτρονική 
επιβεβαίωση λήψης των προαναφερόµενων φορέων προς τον χρήστη των υπηρεσιών 
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αυτών, η οποία διαβιβάζεται στον χρήστη µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ µε ασφαλή 
κρυπτογραφηµένο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου βέβαιης χρονολογίας. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις κείµενες διατάξεις για τη συµµετοχή στη 
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς-
χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και 
σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αναθέτουσα αρχή. 

Η αναθέτουσα αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη υποβολή της 
προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν στην εν λόγω 
διαδικτυακή πλατφόρµα. 

 

 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» καθώς και  

(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».  

* (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα. 

 

Α. Στον ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-

Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά όπως αυτά 

περιγράφονται στα κεφάλαια 4-7. 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε µορφή .pdf, σύµφωνα µε το Ν.4155/2013 

(ΦΕΚ/Α/120-29.5.2013): «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/2013) και την 

Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013):«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» 

ως ισχύουν. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του 

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 

µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων 

ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή εκτός των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή και των ΦΕΚ.  

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά», που έχουν υποβληθεί µε την 

ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός 

της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν 

έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν 
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φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση 

συµµετοχής, τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις της προσφοράς (που υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf) όταν υπογράφονται από τον ίδιο τον 

προσφέροντα, φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση 

γνησίου υπογραφής. 

Τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδροµικά 

(συστηµένα) στη Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής 

Συγχρηµατοδοτούµενων ∆ράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥ∆Ε ΥΠΕΣ)», Κοραή 

4, 105 64 Αθήνα, 2ος Όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου και ώρες 09:00πµ –15:00µµ, 

εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, µε τη µορφή 

ενός σφραγισµένου φακέλου µε την ένδειξη «να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική 

υπηρεσία ή τη γραµµατεία». Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν µαζί µε τον 

φάκελο αυτό διαβιβαστικό (που θα βρίσκεται έξω από τον σφραγισµένο φάκελο για 

πρωτοκόλλησή του), στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα 

δικαιολογητικά. 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, 

σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 

Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 

παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο 

σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων 

επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία. 

Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να 

φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Σε περίπτωση που τα ζητούµενα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, 

λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 

ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Παράρτηµα Προσφοράς» 

και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
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Β. Στον ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 

περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα.  

Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 

(υπο)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά».  

Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από 

τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο 

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο µορφή pdf. 

Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

Γ. Αναφορικά µε τον χρήστη-οικονοµικό φορέας που υποβάλλει τους ανωτέρω 

(υπο)φακέλους, µέσω του Συστήµατος, αναφέρονται ότι: 

• Με την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από 

αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. 

• Ο χρήστης-οικονοµικός φορέα υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συµµετοχής 

ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει σε έντυπη 

µορφή (πρωτότυπο) σε προθεσµία που δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιµες 

ηµέρες από την ηλεκτρονική υποβολή. 

• Ο οικονοµικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονοµική του προσφορά 

συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη 

συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο υπογράφεται 

ψηφιακά και υποβάλλεται από τον οικονοµικό φορέα. Σε περίπτωση διάστασης 

των στοιχείων που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

συστήµατος και του ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει 

το τελευταίο. 

• Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονοµικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί 

στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο οικονοµικός 

φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 

(ιδίως τεχνική και οικονοµική προσφορά) 
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• Από το σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. 

4. Περιεχόµενα ηλεκτρονικού (υπό) Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-

Τεχνική Προσφορά» 

Στον ηλεκτρονικό (υπο) φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο 
υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 

Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο) φάκελο Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, οφείλουν, 
επί ποινή αποκλεισµού, να καταθέσουν τα ακόλουθα, κατά περίπτωση, 
δικαιολογητικά Συµµετοχής, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα: 

 

Α. Φυσικά και Νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισµοί 

1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο III-5 

«Εγγύηση συµµετοχής».  

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως 

εκάστοτε ισχύει , στην οποία : 

α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν, 

β. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι: 

i. δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα κατωτέρω 
αδικήµατα, ήτοι: 

Α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου 

Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου 

Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

∆) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, 

για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για 

την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 
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ii. δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

iii. δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας 

iv. δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών (ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης) και 
επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού (ή 
οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της 
χώρας εγκατάστασης τους). 

v. είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας 
εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου. 

vi. είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, επαγγελµατικό ή εµπορικό 
µητρώο, ή για τα αλλοδαπά πρόσωπα ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του 
οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την 
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 

vii. δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι και δεν έχουν τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους 
διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα.  

viii. δεν είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των 
πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή των άρθρων 42 έως 48 του Π∆ 
60/2007. 

ix. δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, συναφές µε το 
αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα, 
που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από τις αναθέτουσες αρχές. 

γ. αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 

δικαιολογητικών της παρ. IV-8.1 – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ του 

παρόντος. 

δ. η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόµενου έργου. 

ε. συνέταξαν την προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των 

οποίων έλαβαν γνώση και τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

στ. δεν τελούν υπό κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων και ούτε θα  υποβάλλουν 

στο µέλλον προσφορά σε διαγωνισµό που µπορεί να τους οδηγήσει σε κατάσταση 

σύγκρουσης συµφερόντων. 

ζ. παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής τους που θα απορρέει από 
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οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης 

του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησής τους. 

η. δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 

υπό πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία 

έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό 

διαδικασία θέσης σε πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης.  

θ. θα διατηρήσουν  εµπιστευτικά και θα χρησιµοποιήσουν µόνο για τους σκοπούς του 

διαγωνισµού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν 

θα τεθούν υπόψη τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ∆ιακήρυξη και αποτελούν, 

κατά δήλωση των συντακτών τους, εµπορικό ή επιχειρηµατικό απόρρητο. 

Σηµειώνεται ότι η ως άνω Υπεύθυνη ∆ήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των 

τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας 

υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία  ο /οι «εξωτερικοί 

συνεργάτες», όταν προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν θα δηλώνουν ότι το Έργο 

(αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης), καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν 

από αυτό, τελούν εν γνώσει τους. 

4. Νοµιµοποιητικά στοιχεία της εταιρείας (π.χ. καταστατικό, ΦΕΚ εκπροσώπησης 

κλπ) νοµίµως επικυρωµένα (πλην των ΦΕΚ).  

5. Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, εφόσον ο 

υποψήφιος ανάδοχος συµµετέχει στο διαγωνισµό µέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι 

νόµιµος εκπρόσωπός του. 

 

Β. Οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες 

1. Για κάθε Μέλος της Ένωσης πρέπει να κατατεθούν:  

α) οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις και τα δικαιολογητικά της ανωτέρω περίπτωσης Α. 

του παρόντος και 

2. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας όπου: 
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• να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία 

• να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαµβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την 
εκπλήρωση του έργου 

• να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος του Έργου που 
αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, 

• να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων 
των Μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader) 

• να ορίζεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης –
Κοινοπραξίας και των µελών της για τη συµµετοχή της στο διαγωνισµό και την 
εκπροσώπηση της Ένωσης –Κοινοπραξίας και των µελών της έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

Απαιτείται επιπλέον και η προσκόµιση πράξης του αρµόδιου οργάνου κάθε µέλους της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκρισή του για τη συµµετοχή 

του µέλους: 

• στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και  

• στο ∆ιαγωνισµό. 

Η ένωση προσώπων/κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 

υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προσφέροντες που αποτελούν την 

ένωση/κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική 

πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 

της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης. 

Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης/κοινοπραξίας ευθύνεται εις 

ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 

µέλος της ένωσης/ κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της 

ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν 

να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα 

υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια 

τιµή και τους ίδιους όρους. 

Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας  και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να 

προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του 

αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του 
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αρµόδιου οργάνου. 

 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

α) Το Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, εφόσον 

ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του µέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι 

νόµιµος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να είναι: 

• Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, είτε 
απλή εξουσιοδότηση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, 

• Α.Ε.: απόφαση ∆Σ εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισµό καθώς και 
πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόµιµο εκπρόσωπό 
του. 

• Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε. : Εταιρικό Ορισµού του ∆ιαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση µε 
θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης, 

• Ενώσεις προσώπων : Τα ανωτέρω οριζόµενα στην περίπτωση Β. 2 

β) Τα στοιχεία i έως και iii  (τµήµα ΙΙΙ, παρ. 4, πίνακας Α.2.β) πρέπει να δηλώνονται από 

τους νόµιµους εκπροσώπους του υποψηφίου αναδόχου εφόσον πρόκειται: 

• για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές αυτών,  

• για Ε.Π.Ε οι διαχειριστές αυτής,  

• για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος αυτής και οι νόµιµοι 

εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου) 

 καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο. 

5. Εγγύηση συµµετοχής 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να 

συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να 

καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ.  

Συγκεκριµένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής είναι πέντε χιλιάδες 

οκτακόσια πενήντα τρία ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (5.853,66€). 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της 

Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε 

µε το ν. 2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα 
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αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ή να παρέχονται µε 

γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 

Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα 

παραπάνω εκτός της Ελλάδας, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής θα πρέπει να περιλαµβάνουν τα στοιχεία που 

προβλέπονται στο άρθρο 25 του 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 

150/Α/10-07-2007) και συµπληρώνονται σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι 

Α. 

Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον τριάντα 

(30) ηµέρες  µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της Προσφοράς.  

Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συµµετοχής περιλαµβάνει και όρο ότι 

αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 

6. Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής 

Οι προσφέροντες, προκειµένου να τεκµηριώσουν, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις 

συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, οφείλουν επίσης, πέραν των ανωτέρω 

δικαιολογητικών, να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισµού, εντός του ηλεκτρονικού 

(υπο)Φακέλου «∆ικαιολογητικών συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» τις 

πληροφορίες, δηλώσεις, καθώς και τα σχετικά πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά που 

προβλέπονται κατωτέρω (σε πρωτότυπο και αντίγραφο σύµφωνα µε τα 

προαναφερθέντα):  

6.1 ∆ικαιολογητικά Επαγγελµατικής Ικανότητας 

Α. Κατάλογος και συνοπτική περιγραφή των συναφών µε το προκηρυσσόµενο 

έργων, µε ένδειξη της οικονοµικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του παραλήπτη 

και του ποσοστού συµµετοχής του διαγωνιζοµένου σε αυτό. 

Ως συναφή έργα νοούνται εκείνα τα έργα µε αντικείµενο την ανάπτυξη ή την υποστήριξη 

ψηφιακών βάσεων ή ψηφιακών βιβλιοθηκών ή ψηφιακών αποθετηρίων ή την οργάνωση 

ψηφιακών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή τη διαχείριση και οργάνωση ηλεκτρονικών ή 

ψηφιακών πηγών πληροφόρησης. 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα (1) τουλάχιστον 
συναφές Έργο. Το έργο αυτό θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά. 
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 Επιπλέον, κατάλογος των κυριότερων έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την 

προηγούµενη τριετία, µε ένδειξη της οικονοµικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, 
του παραλήπτη και του ποσοστού συµµετοχής του διαγωνιζοµένου σε αυτό.  

Και οι δύο κατάλογοι θα πρέπει να ακολουθούν την παρακάτω µορφή: 

Α/Α ΑΠΟ∆

ΕΚΤΗ

Σ 

ΣΥΝΤΟΜ

Η 

ΠΕΡΙΓΡΑ

ΦΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

(από – έως) 

ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟ

Σ (€) 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡ

ΑΣ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(τύπος & 

ηµεροµηνία) 

        

        

2. Πιστοποιητικά από τους αποδέκτες και σχετικές βεβαιώσεις για την καλή εκτέλεση των 

έργων που αναφέρονται στον παραπάνω κατάλογο. 

• Εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσιος φορέας ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται 
βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής (σε πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) που συντάσσεται από την αρµόδια αναθέτουσα αρχή) 

• Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου. 

• Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η προσκόµιση των ανωτέρω πιστοποιητικών 
µπορεί, αντί για αυτά, να υποβληθεί Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 του 

υποψηφίου αναδόχου, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής. 

 

Β. Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη 

του έργου.  

Η Οµάδα Έργου που θα συστήσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να απαρτίζεται από ικανό αριθµό 

έµπειρων στελεχών κατάλληλων για την επιτυχή υλοποίηση του περιγραφόµενου Έργου, 

για το οποίο υποβάλλεται προσφορά. Ο υποψήφιος/α Ανάδοχος είναι δυνατόν στο 

οργανωτικό σχήµα που θα προτείνει να συµπεριλάβει και 

εµπειρογνώµονες/εξωτερικούς/ές συνεργάτες/τριες σε διάφορα επιµέρους ζητήµατα 

γνωστικού αντικειµένου. 

Η στελέχωση της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, θα έχει την παρακάτω δοµή: 

• Υπεύθυνος Έργου (ΥΕ), ο/η οποίος/α, ως επικεφαλής της Οµάδας Έργου θα 
κατέχει συντονιστικό ρόλο, καθώς και τη συνολική ευθύνη των εργασιών του 
Αναδόχου.  
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• Μέλη της Οµάδας Έργου τα οποία θα αναλάβουν την υλοποίηση των επιµέρους 
εργασιών και την παροχή των προβλεπόµενων υπηρεσιών. 

 

Ο/Η Υπεύθυνος Έργου θα είναι επικεφαλής της Οµάδας Έργου και θα έχει την ευθύνη 

του συντονισµού της Οµάδας Έργου και της εκπροσώπησης του Αναδόχου έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής και θα φέρει τη συνολική ευθύνη εκτέλεσης του έργου από την 

πλευρά του Αναδόχου. Ο/Η Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να διαθέτει διετή τουλάχιστον 

επαγγελµατική εµπειρία σε συναφή έργα µε οποιοδήποτε ρόλο (υπεύθυνος έργου, 

αναπληρωτής υπεύθυνος έργου, µέλος της οµάδας έργου, εξωτερικός συνεργάτης, 

εµπειρογνώµονας κλπ) και να κατέχει τουλάχιστον µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην 

πληροφορική. 

Ως συναφή έργα νοούνται εκείνα τα έργα µε αντικείµενο την ανάπτυξη ή την υποστήριξη 

ψηφιακών βάσεων ή ψηφιακών βιβλιοθηκών ή ψηφιακών αποθετηρίων ή την οργάνωση 

ψηφιακών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή τη διαχείριση και οργάνωση ηλεκτρονικών ή 

ψηφιακών πηγών πληροφόρησης. 

Η απασχόληση κάθε στελέχους της Οµάδας Έργου θα πρέπει να συνδέεται µε 

συγκεκριµένες δραστηριότητες που θα καθορίζονται και θα περιγράφονται αναλυτικά 

στην Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου. 

Στα µέλη της οµάδας εργασίας θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται τρία κατ’ ελάχιστον 

άτοµα µε τις ακόλουθες ειδικότητες: 

• ∆ύο Απόφοιτοι/-τες ΑΕΙ ή ΤΕΙ, µε πτυχίο Πληροφορικής, µε τουλάχιστον µονοετή 

επαγγελµατική εµπειρία σε συναφή έργα µε την παρούσα προκήρυξη. Ως συναφή 

έργα νοούνται εκείνα τα έργα µε αντικείµενο την ανάπτυξη ή την υποστήριξη 

ψηφιακών βάσεων ή ψηφιακών βιβλιοθηκών ή ψηφιακών αποθετηρίων ή την 

οργάνωση ψηφιακών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή τη διαχείριση και οργάνωση 

ηλεκτρονικών ή ψηφιακών πηγών πληροφόρησης. 

• Ένας Απόφοιτος/-τη ΑΕΙ ή ΤΕΙ Βιβλιοθηκονοµίας ή Αρχειονοµίας µε τουλάχιστον 

µονοετή επαγγελµατική εµπειρία σε διαχείριση ψηφιακών βάσεων (αποθετηρίων, 

βιβλιοθηκών κ.λπ). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει ότι θα διαθέσει ένα τουλάχιστον από τα µέλη της 

οµάδας εργασίας (κατά προτίµηση απόφοιτο/-τη ΑΕΙ ή ΤΕΙ Βιβλιοθηκονοµίας ή 

Αρχειονοµίας µε τουλάχιστον µονοετή επαγγελµατική εµπειρία σε διαχείριση ψηφιακών 

βάσεων (αποθετηρίων, βιβλιοθηκών κ.λπ), 6 ώρες ηµερησίως από τον 5ο µήνα έως τον 

12ο µήνα υπογραφής της σύµβασης, ήτοι χρονικό διάστηµα 7 µηνών, στο χώρο της 

Βιβλιοθήκης της Γ.Γ.Ι.Φ. 
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών 
Συµµετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 

 

1. Πίνακα των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν στην Οµάδα 

Έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: 

Α/Α Ανάδοχος(σε περίπτωση 
Ένωσης / Κοινοπραξίας) 

Ονοµατεπώνυµο Στελέχους 
υποψηφίου Αναδόχου 

Θέση στην Οµάδα 
Έργου 

    

    

    

Η εµπειρία θα αποδεικνύεται για κάθε στέλεχος χωριστά µε αναλυτικά βιογραφικά 
σηµειώµατα σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). Ο πίνακας και τα 
βιογραφικά σηµειώµατα θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη ∆ήλωση µε θεωρηµένο 
το γνήσιο της Υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου του υποψηφίου αναδόχου 
ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα και στον πίνακα είναι 
αληθή. 

 

2. Πίνακας των εµπειρογνωµόνων/εξωτερικών συνεργατών/τριών του υποψήφιου 
Αναδόχου που συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Εµπειρογνώµονα Θέση στην Οµάδα 
Έργου 

   

   

   

Η εµπειρία θα αποδεικνύεται για κάθε εµπειρογνώµονα/εξωτερικό συνεργάτη/τρια 
χωριστά µε αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). Ο πίνακας και τα βιογραφικά σηµειώµατα θα συνοδεύονται από 
Υπεύθυνη ∆ήλωση µε θεωρηµένο το γνήσιο της Υπογραφής του νοµίµου 
εκπροσώπου υποψηφίου αναδόχου ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο 
βιογραφικό σηµείωµα και στον πίνακα είναι αληθή. 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συµπληρωµατικά µε τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να 

καταθέσει νόµιµα θεωρηµένες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 των 
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εµπειρογνωµόνων/εξωτερικών συνεργατών/τριών, µε τις οποίες θα δηλώνεται ότι 

αποδέχονται να συµµετάσχουν στην Οµάδα Έργου του υποψηφίου, εφόσον αυτός 

ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως το πέρας της διάρκειας του Έργου και ότι γνωρίζουν και 

αποδέχονται τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

Γ. Εάν ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την 
υλοποίηση µέρους του υπό ανάθεση Τµήµατος του Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει 
συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα 

Περιγραφή τµήµατος Έργου 
που προτίθεται ο υποψήφιος 

Ανάδοχος να αναθέσει σε 
Υπεργολάβο 

Επωνυµία Υπεργολάβου
  

Ηµεροµηνία 
∆ήλωσης 

Συνεργασίας 

   

   

   

ακολουθούµενο από νόµιµα θεωρηµένη υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 των 
νοµίµων εκπροσώπων των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των υπηρεσιών 
σε περίπτωση κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στον υποψήφιο 
ανάδοχο υπέρ του οποίου εκδίδουν την υπεύθυνη δήλωση, καθώς και νόµιµα θεωρηµένη 
υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 του εκπροσώπου του προσφέροντος περί του 
τµήµατος που θα αναθέσει στο συγκεκριµένο υπεργολάβο. Σε αυτή την περίπτωση 
ισχύουν και όσα αναφέρονται στο άρθρο 41 του Π∆ 60/2007. 

∆. Ο υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη, να στηρίζεται στις 
δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτούς. 
Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την 
εκτέλεση της σύµβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους και να 
προσκοµίσει τη σχετική έγγραφη δέσµευση του τρίτου. Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν 
και τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 45 παρ. 2 και στο άρθρο 46 παρ. 3 & 4 του Π∆ 
60/2007. 

 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

1. Η αρµόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον Υποψήφιο Ανάδοχο 
διευκρινίσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκµηρίωσης. 

2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων 
τεκµηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκµηρίωσης της επάρκειάς του. 

3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 

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

- οι παραπάνω λόγοι αποκλεισµού ισχύουν για καθέναν από τους 
συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού 
και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή 
προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισµό 

4 Στοιχεία τεκµηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, 
θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα. 

 

7.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο ηλεκτρονικός (υπο) φάκελος «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» θα 

πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

Α. Μεθοδολογική προσέγγιση για την υλοποίηση του έργου  για το οποίο υποβάλλεται  
προσφορά.  

Β. Οργάνωση Υλοποίησης του Έργου. 

Κατωτέρω περιγράφονται τα περιεχόµενα των ενοτήτων. 

 Μεθοδολογική προσέγγιση για την υλοποίηση του έργου 

Α1 Περιγραφή υλοποιούµενων εργασιών  

 
Φάσεις, ορόσηµα, χρονοδιάγραµµα και επιµερισµός εργασιών, παραδοτέα 
έργου. Αναφορά στον τρόπο αντιµετώπισης προβληµάτων που ενδέχεται να 
ανακύψουν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου. 

Α2 
Μεθοδολογική προσέγγιση για την υλοποίηση του έργου/ αρχιτεκτονική 
λύση/ πιλοτική λειτουργία 

 Περιγραφή της προτεινόµενης προσέγγισης και µεθοδολογίας (π.χ. 
ακολουθία, συνδυασµός και συσχέτιση δραστηριοτήτων) για την επίτευξη 
των στόχων και την παραγωγή των σκοπούµενων αποτελεσµάτων, η οποία 
πρέπει να περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε, τις τεχνικές και εργαλεία 
που θα χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση του έργου και τον τρόπο µε τον 
οποίο συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων. 

Ειδικότερα για το µέρος του έργου που αφορά την ανάπτυξη εφαρµογής 
λογισµικού, ο Ανάδοχος καλείται να αναπτύξει: 

� Περιγραφή της προτεινόµενης λύσης (συνοπτική περιγραφή της 
εφαρµογής, συνοπτική περιγραφή της προτεινόµενης 
αρχιτεκτονικής), 
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� Περιγραφή της Ανάπτυξης Λογισµικού και Παρεχόµενες Υπηρεσίες 
κατά την πιλοτική λειτουργία. Συνοπτική περιγραφή της 
µεθοδολογίας / τεχνολογίας που θα ακολουθηθεί / υιοθετηθεί για την 
ανάπτυξη του λογισµικού κατά την πιλοτική λειτουργία  

Α3 Προτεινόµενες υπηρεσίες εκπαίδευσης/ τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης  

 
Μεθοδολογία και προσδοκώµενα αποτελέσµατα των προσφεροµένων 
υπηρεσιών ως προς την εκπαίδευση των χρηστών. Συνοπτική περιγραφή της 
διαδικασίας επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης ή/και επιδιόρθωσης του 
συστήµατος που θα αναπτυχθεί. 

 

Α4 
Κάλυψη τεχνικών προδιαγραφών συστηµάτων 

 
Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει, µε την Τεχνική του 
προσφορά, συµπληρωµένους όλους τους πίνακες συµµόρφωσης µε τις 
απαιτούµενες προδιαγραφές του Παραρτήµατος V,VI,VII. 

 

 

Β. Οργάνωση Υλοποίησης 

 Οργάνωση και ∆ιοίκηση Έργου  

Η Ενότητα αυτή περιλαµβάνει: 
� Αναλυτική περιγραφή της δοµής και οργάνωσης, και του τρόπου 

εκτέλεσης του έργου, µε σαφή αναφορά στον τρόπο οργάνωσης και 
διοίκησης.  

� Στοιχεία απασχόλησης και διαθεσιµότητας Οµάδας έργου 
(Υπεύθυνου Έργου και Στελεχών Οµάδας έργου) 

1. Το εύρος εµπλοκής των στελεχών και εµπειρογνωµόνων της οµάδας 
έργου στην υλοποίηση του έργου, και στα ειδικά καθήκοντα που κατά 
περίπτωση αναλαµβάνουν, για κάθε στέλεχος χωριστά. 

   2. Αναλυτική κατανοµή του ανθρωποχρόνου απασχόλησης ανά κατηγορία 
υπηρεσίας/ και ανά παραδοτέου. Συσχέτισή του µε συγκεκριµένες υπο-
οµάδες και µέλη που αναλαµβάνουν την εκτέλεση των επιµέρους 
εργασιών. Συσχέτιση µε συγκεκριµένα πακέτα εργασίας και παραδοτέα. 
Για τη σχηµατική απεικόνιση των παραπάνω συσχετίσεων ζητείται η 
καταγραφή σε πίνακα, που ενδεικτικά θα µπορούσε να έχει την 
ακόλουθη µορφή: 

 
 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΘΡΩΠΟ-ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 
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Κατηγορία 
Υπηρεσίας 

Παραδοτέο 

Εµπλεκόµενες 
Υπο-οµάδες/ 
Περιγραφή 
ρόλου υπο-

οµάδας 

Ανθρωποµήνες 
Απασχόλησης 

   
 
 

 

  
 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ Α/Μ 

 

 

   3. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την πρόταση 
του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που 
τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια 
αξιολόγησης 

8. Περιεχόµενα (υπό)Φακέλου "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" 

8.1 Ο ηλεκτρονικός (υπό)φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να 

περιλαµβάνει συµπληρωµένα και υπογεγραµµένα τα έντυπα του Παραρτήµατος ΙΙΙ της 

παρούσας προκήρυξης. 

8.2 Τιµές Προσφορών – Νόµισµα 

Οι τιµές των Προσφορών που αφορούν σε οποιαδήποτε προσφερόµενη υπηρεσία θα 

δίνονται σε ευρώ. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς 

και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ.  

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιµών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό, µε 

το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιµές αυτές µε τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που 

αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρµόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιµές που θα αναφέρονται 

στους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς για κάθε προσφερόµενη υπηρεσία θα είναι οι 

τελικές τιµές µετά την έκπτωση.  

Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε 

προσφερόµενη υπηρεσία, για να µπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε 

περίπτωση αυξοµείωσης φυσικού αντικειµένου του Έργου. Προσφερόµενη υπηρεσία που 

αναφέρεται στην Οικονοµική Προσφορά χωρίς τιµή, θεωρείται ότι προσφέρεται µε 

µηδενική αξία. 
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Η τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, 

υπερισχύει η τιµή µονάδας.  

Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ευρώ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα 

συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Για την ανάλυση των τιµών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι 

υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. 

Παράρτηµα ΙΙΙ). 

Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς, 

οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους 

για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιµών ή να τους τροποποιήσουν. 

ΙV. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού – Ηλεκτρονική Αποσφράγιση 

Προσφορών 

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών γίνεται από την αρµόδια 

Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών, την 7η/11/2014, ηµέρα 

Παρασκευή  και  ώρα 12.00, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για 

την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των 

ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά». Οι 

ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 

µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που 

θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την 

αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική 
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Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, 

θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που 

αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

2. ∆ιαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµοδίων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, 

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 

συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη Προσφορά. Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη 

Προσφοράς η αρµόδια Επιτροπή, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα µέλη 

της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος. 

Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 

-η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα 

αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία 

ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο-φακέλων των 

προσφορών. 

-η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωση πρακτικά και τις αποφάσεις αξιολογήσεις των φακέλων και υποφακέλων των 

προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 

ηλεκτρονικών προσφορών.  

-η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 

ηλεκτρονικών προσφορών. 

-Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή απόρριψη της 

προσφοράς τους. 

- η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την 

αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες-

οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι 

χρήστες-οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση 

προθεσµιών που τους ορίζονται. 
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3. Βαθµολόγηση Τεχνικών Προσφορών 

Η Βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα “Κριτήρια 

Αξιολόγησης”, όπως αυτά προσδιορίζονται στον πίνακα της παρ. 4. κατωτέρω. 

Όλα τα επί µέρους κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα από 100 έως 110 

βαθµούς. 

Η βαθµολογία των επί µέρους κριτηρίων των τεχνικών προσφορών είναι:  

- 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι αιτούµενες προδιαγραφές 

- η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 110 βαθµούς για τις περιπτώσεις που 
υπερκαλύπτονται οι αιτούµενες προδιαγραφές  

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους 

συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται 

στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική βαθµολογία της κάθε Τεχνικής Προσφοράς είναι το 

άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών είναι όλων των στοιχείων και των δύο 

οµάδων. 

4. Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης – Συγκριτική Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, θα γίνει µε βάση τα 
κριτήρια, όπως αυτά προσδιορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί και όπως αυτά 
προσδιορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί και όπως αυτά έχουν αναλυθεί ανωτέρω 
στην Ενότητα ΙΙΙ παρ.7: 

Πίνακας 1: «Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης» 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής 

Βαρύτητας 

Αj. Αντίληψη και προσέγγιση υλοποίησης έργου-συμφωνία με 

τεχνικές προδιαγραφές 
70% 

Αj1 Προσέγγιση για την υλοποίηση του έργου 

Θα αξιολογηθεί η κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου, η 
προτεινόµενη αρχιτεκτονική, η αναλυτική περιγραφή εργασιών 
ανά παραδοτέο και η ρεαλιστική εκτίµηση των χρονικών και 
διαδικαστικών αλληλουχιών µεταξύ των επιµέρους εργασιών. 

20% 

Αj2 Μεθοδολογία υλοποίησης και προσαρµογής στις τεχνολογικές 
απαιτήσεις και προδιαγραφές του έργου 

20% 

Αj3 Μεθοδολογία προτεινόµενης κατάρτισης των χρηστών και τρόπος 
οργάνωσης 

10% 
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Αj4 Μεθοδολογία ανάπτυξης και πιλοτικής λειτουργίας των 
συστηµάτων –Αντιµετώπιση δυσκολιών-∆ιασφάλιση της 
εύρυθµης λειτουργίας τους 

10% 

Αj5 Μεθοδολογία και διαθεσιµότητα κάλυψης τεχνικών και 
λειτουργικών προβληµάτων 

10% 

Βj Οργάνωση Υλοποίησης Έργου-Δομή, σύνθεση οργανωτικού 

σχήματος 
30% 

 Οργάνωση Υλοποίησης Έργου 

Θα αξιολογηθεί η οργανωτική αποτελεσµατικότητα της οµάδας 
έργου και η αποτελεσµατικότητα του προτεινόµενου συστήµατος 
συνεργασίας και επικοινωνίας της οµάδας έργου του αναδόχου 
µε την Αναθέτουσα Αρχή 

30% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να είναι στοχευµένη, σαφής, περιεκτική και επαρκώς 

τεκµηριωµένη. Η πλεονάζουσα παράθεση πληροφοριών θα κριθεί αρνητικά. Η αξιολόγηση 

των τεχνικών προσφορών θα λάβει υπόψη της, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  

- την αποτελεσµατικότητα της προτεινόµενης προσέγγισης και µεθοδολογίας για την 
επίτευξη των στόχων της προκήρυξης και ο βαθµός στον οποίο λαµβάνει υπόψη της 
τις ιδιαιτερότητες του έργου 

- τη συµφωνία µε τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της προκήρυξης 

- τη ρεαλιστική εκτίµηση των χρονικών και διαδικαστικών αλληλουχιών µεταξύ των 
επιµέρους εργασιών  

- τη δυνατότητα άµεσης προσαρµογής του χρονοπρογραµµατισµού των εργασιών του 
Αναδόχου µε βάση την πορεία υλοποίησης του Έργου. 

Κατά το στάδιο της Αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, υπολογίζεται η συνολική 

βαθμολογία των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη 

με βάση τον παρακάτω τύπο: 

Tj = [Αj + Bj]  

όπου: 

Tj : η βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης j 

Aj , Βj  : η βαθμολογία των επιμέρους Ομάδων Κριτηρίων Α και Β 

για την πρόταση j  
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Aj1,2,3,4,5 

+ 

Βj 

: η βαθμολογία των επιμέρους Υποκριτηρίων Α και Β για την 

πρόταση j  

 

     Aj = [(Aj1X0,20 )+(Aj2X0,20) + Aj3X0,10)+ Aj4X0,10)+ Aj5X0,10) 

Bj = [(BjX0,30) 

 

5. Συγκριτική Αξιολόγηση Οικονοµικών Προσφορών  

Το κόστος Οj κάθε προσφοράς περιλαµβάνει το κόστος παροχής των απαιτούµενων 

υπηρεσιών και κάθε άλλο κόστος το οποίο ορίζει ο υποψήφιος Ανάδοχος στην Οικονοµική 

του Προσφορά.  

Για τη συγκριτική αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών θα ληφθεί υπόψη το 

συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ. 

6. Τελική Αξιολόγηση – Κατάταξη Προσφορών 

Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία των 

προσφορών και πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε βάση τον 

παρακάτω τύπο: 

Fj = 0,70 x Tj/Τmax + 0,30 x Omin/Oj 

όπου:  

Fj  : η συνολική βαθµολογία της πρότασης j 

Tj : Το σταθµισµένο άθροισµα της Τεχνικής Αξιολόγησης της 
Πρότασης j (ο βαθµός τεχνικής αξιολόγησης του 
διαγωνιζόµενου) 

Tmax : Η µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία των Τεχνικών 
Προσφορών (η καλύτερη τεχνική βαθµολογία µεταξύ 
των διαγωνιζόµενων) 

Oj : η τιµή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ  για την πρόταση j, όπως 
αναφέρεται στην Οικονοµική Προσφορά του Υποψηφίου. 
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Οmin : Η ελάχιστη προσφερόµενη τιµή  χωρίς ΦΠΑ (η 
χαµηλότερη οικονοµική προσφορά µεταξύ των 
διαγωνιζοµένων) 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω 

κριτήρια. 

Η κατάταξη των προσφορών γίνεται κατά φθίνουσα τάξη λαµβανοµένων υπόψη µέχρι 

δύο (2) δεκαδικών ψηφίων µε βάση τον ανωτέρω τύπο. Η πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά είναι αυτή που θα λάβει µεγαλύτερο Τελικό Βαθµό 

Αξιολόγησης (Fj.).  

Σε περίπτωση ισοβαθµίας, προκρίνεται η προσφορά µε το µεγαλύτερο βαθµό τεχνικής 

αξιολόγησης (λαµβάνεται υπόψη και το τρίτο δεκαδικό ψηφίο). 

7. Απόρριψη Προσφορών 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 
εισήγηση της αρµόδιας Επιτροπής. 

Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη ενδεικτικά σε κάθε 
µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

• Παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της Ενότητας ΙΙ. 

• Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε 
υποχρέωσης της Ενότητας ΙΙI παρ. 4 και 5. 

• Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων 
συµµετοχής της Ενότητας ΙΙI παρ. 6. 

• Χρόνος ισχύος Προσφοράς µικρότερος από το ζητούµενο. 

• Χρόνος παράδοσης Τµήµατος του Έργου ή επιµέρους Παραδοτέων µεγαλύτερος από 
τον προβλεπόµενο. 

• Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, υπό αίρεση ή/ και δεν 
προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 

• Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Προκήρυξης ή 
παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της Προκήρυξης. 

• Προσφορά η οποία εµφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφεροµένου κόστους σε 
είδος, προϊόν ή υπηρεσία, ή σε µερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο µέρος πλην των 
αντιτύπων της Οικονοµικής Προσφοράς απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

• Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του Έργου. 
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Οι παραπάνω λόγοι αποκλεισµού ισχύουν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην 
κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε 
κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από τον διαγωνισµό. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει προσφορά αιτιολογηµένα, 
ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισµός. 

8. ∆ιαδικασία Κατακύρωσης ∆ιαγωνισµού 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και της Αξιολόγησης 
των Προσφορών, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται 
να κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού, οφείλει να καταθέσει, επί ποινή 
απαραδέκτου, εντός είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών, από την κοινοποίηση 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της Αναθέτουσας Αρχής, τα ακόλουθα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του 
συστήµατος Ε.ΣΗ.∆Η.Σ σε µορφή αρχείου .pdf και σε ηλεκτρονικό φάκελο µε την 
επισήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» και να  προσκοµίσει  εντός τριών (3) 
εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) σε σφραγισµένο φάκελο στην αρµόδια 
υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

8.1 ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Α. Φυσικά Πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά) 

1.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου (ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής 
ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης) έκδοσης του τελευταίου τριµήνου 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα κατωτέρω αδικήµατα: 

Α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου, 

Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, 

Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία 
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

∆) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 
την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, 

Ε) για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση 

της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και 
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ΣΤ) για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

2.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της χώρας 

εγκατάστασης, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 

πτώχευση (ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που προβλέπεται από τις 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασης) και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία 

κήρυξης πτώχευσης (ή άλλης ανάλογης κατάστασης ή διαδικασίας που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης). 

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του αρ.8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 

θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 

δηλώνει όλους τους αρµόδιους, κατά περίπτωση, οργανισµούς κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές 

για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό ή υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του 

αρ.8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, θεωρηµένη για το γνήσιο της 

υπογραφής, ότι δεν υποχρεούται να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, διότι δεν 

απασχολεί προσωπικό, εφόσον συντρέχει αυτή η περίπτωση. 

4. Πιστοποιητικά όλων των αρµόδιων, κατά περίπτωση, οργανισµών κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), ή της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης 

παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

5. Πιστοποιητικό της αρµόδιας, κατά περίπτωση, αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

του κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή της αρµόδιας αρχής της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να πιστοποιείται αφενός ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

είναι εγγεγραµµένος σε Επιµελητήριο, επαγγελµατικό µητρώο ή ισοδύναµες 

επαγγελµατικές οργανώσεις, καθώς και το ειδικό επάγγελµα του κατά  την ηµέρα 

διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραµένει 

εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
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Β. Τα Νοµικά Πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά) 

1. Τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις 
ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) ή για το νόµιµο εκπρόσωπό τους σε κάθε άλλη 
περίπτωση νοµικού προσώπου (π.χ. ΜΚΟ, ΝΠ∆∆ κλπ) απόσπασµα ποινικού 
µητρώου (ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασης) έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα 
ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα κατωτέρω αδικήµατα: 

Α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου, 

Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, 

Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία 
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

∆) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 
την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, 

Ε) για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση 

της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και 

ΣΤ) για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου πριν  από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση (ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση 

ή διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης) και 

επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση (ή άλλης ανάλογης 

κατάστασης ή διαδικασίας που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασης). 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
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οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών (ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση  

που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης) και επίσης ότι δεν 

έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 

συµβιβασµού (ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία που προβλέπεται από τις 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασης).  

4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του αρ.8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 

µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 

δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν 

προσωπικό ή υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του αρ.8 του Ν. 1599/1986, όπως 

εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής ότι δεν υποχρεούται να 

καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές διότι δεν απασχολεί προσωπικό, εφόσον 

συντρέχει αυτή η περίπτωση. 

5. Πιστοποιητικά όλων των αρµόδιων, κατά περίπτωση, οργανισµών κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) ή της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης 

παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης  

6. Πιστοποιητικό της αρµόδιας, κατά περίπτωση, αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

του κατά την ηµεροµηνία κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

7. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση 

του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει (ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης)  και επίσης, ότι δεν 

τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης (ή οποιαδήποτε 

άλλη παρόµοια διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασης). 

Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών το προαναφερόµενο πιστοποιητικό της κοινής 

εκκαθάρισης εκδίδεται, από την αρµόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, 
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στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα 

στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 

του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. 

Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.), το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του 

Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. 

8. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή της αρµόδιας αρχής της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να πιστοποιείται αφενός ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

είναι εγγεγραµµένος σε Επιµελητήριο, επαγγελµατικό µητρώο ή ισοδύναµες 

επαγγελµατικές οργανώσεις, καθώς και το ειδικό επάγγελµα του κατά  την ηµέρα 

διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραµένει 

εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

 

Γ. Συνεταιρισµοί 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου (ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής 
ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης) έκδοσης του τελευταίου τριµήνου 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο για κάποιο από τα κατωτέρω 
αδικήµατα: 

Α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου, 

Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, 

Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία 
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

∆) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 
την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, 

καθώς και για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την 

άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα 

της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 

της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
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2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν τελούν σε πτώχευση (ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης) και επίσης ότι δεν 

τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (ή άλλης ανάλογης κατάστασης ή 

διαδικασίας που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης) 

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του αρ.8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 

µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 

δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν 

προσωπικό ή υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του αρ.8 του Ν. 1599/1986, όπως 

εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής ότι δεν υποχρεούται να 

καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές διότι δεν απασχολεί προσωπικό, εφόσον 

συντρέχει αυτή η περίπτωση. 

4. Πιστοποιητικά όλων των αρµόδιων, κατά περίπτωση, οργανισµών κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) ή της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης 

παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

5. Πιστοποιητικό της αρµόδιας, κατά περίπτωση, αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

του κατά την ηµεροµηνία κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση 

του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει (ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης)  και επίσης, ότι δεν 

τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης ((ή οποιαδήποτε 

άλλη παρόµοια διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασης. 

Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών το προαναφερόµενο πιστοποιητικό της κοινής 
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εκκαθάρισης εκδίδεται, από την αρµόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, 

στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα 

στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 

του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. 

Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.), το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του 

Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. 

7. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα 

 

∆. Ενώσεις Προσώπων/Κοινοπραξίες 

 Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά των περιπτώσεων Α, Β , Γ, για 

κάθε µέλος που συµµετέχει στην Ένωση. 

 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω περιπτώσεων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας 

που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες 

περιπτώσεις, δύναται αυτά να αντικατασταθούν µε ένορκη βεβαίωση. Εάν στη χώρα αυτή 

δεν εκδίδεται ούτε ένορκη βεβαίωση δύναται να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση 

του υποψηφίου αναδόχου που γίνεται ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας εγκατάστασης. 

Στην κατά τα ως άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι 

στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν 

συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό) οι ανωτέρω νοµικές 

καταστάσεις. 

 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

1. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
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2. Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, θα προσκοµίζονται µε 
νόµιµη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής τους. Αν εκδίδονται από τον 
προσφέροντα υπογράφονται ψηφιακά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και δεν απαιτείται 
θεώρηση. 

3. Για τα φυσικά πρόσωπα, αναφορικά µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, απαιτείται 
επιπλέον, επί ποινή απαραδέκτου, η προσκόµιση Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών 
Φυσικού Προσώπου Επιτηδευµατία.  

4. Για τις Ενώσεις / Κοινοπραξίες:  

Α. Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 

∆ικαιολογητικά (Συµµετοχής ή/και Κατακύρωσης). 

Β. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νοµική µορφή 

προκειµένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το 

Έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί προς τούτο από την Αναθέτουσα Αρχή.  

5. Εφόσον από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του 
νοµικού προσώπου στον φάκελο των δ/κων συµµετοχής έχει υπάρξει οποιαδήποτε 
αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει, επί ποινή 
απαραδέκτου, µε τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης τα σχετικά έγγραφα (π.χ. την 
τελευταία τροποποίηση του καταστατικού, το νέο ∆.Σ. κ.α.). 

6. Ειδικότερα µε τη φορολογική ενηµερότητα του οικονοµικού φορέα, η Αναθέτουσα 

Αρχή αναζητά αυταπάγγελτα από το σύστηµα ΤΑΧΙSNET δεδοµένα σχετικά µε τη 

φορολογική ενηµερότητα του οικονοµικού φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, κατά την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησής του. 

Σε περίπτωση που το σύστηµα παρουσιάζει κάποιον οικονοµικό φορέα µη ενήµερο 

φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από 

την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή µε άλλο 

πρόσφορο τρόπο (µέσω του συστήµατος), να προσκοµίσει φορολογική 

ενηµερότητα σε έντυπη µορφή εντός της προθεσµίας των 20 ηµερών και από την 

οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήµερος. 

Όταν ο οικονοµικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθµό φορολογικού µητρώου 

(ΑΦΜ) υποβάλλει ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) 

ηµερών από την ηµεροµηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην 

αρµόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδροµικά, σε έντυπη µορφή εντός τριών 

(3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. 

Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ως ηµεροµηνίας κατάθεσης λογίζεται η 

ηµεροµηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδροµείου. 
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Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προµήθειας στον 

προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf 

και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών 

από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή. 

Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν 

απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ∆ικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο 

αποκλεισµού του προσφέροντος από το ∆ιαγωνισµό, κήρυξης εκπτώτου από την 

κατακύρωση και κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής του. Σε αυτή την 

περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόµενο σε σειρά στον τελικό Πίνακα 

Κατάταξης των διαγωνιζοµένων υποψήφιο Ανάδοχο, ήτοι αυτόν που προσφέρει την 

αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, να υποβάλλει τα 

∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. Σε περίπτωση 

που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα 

οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την 

αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά και ούτω καθ΄ 

εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει, ένα ή περισσότερα από τα 

ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται µε απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» του 

προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, γίνεται σε ηµεροµηνία που 

θα καθορίζεται µε την ανωτέρω πρόσκληση, µετά και την προσκόµιση των 

δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων 

που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. 

Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό 

θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών 

Κατακύρωσης που αποσφραγίστηκε. 

Εφόσον κατατίθενται δικαιολογητικά και σε έντυπη µορφή πρέπει να προβλεφτεί και 

διαδικασία αποσφράγισης αυτών. 

Η αρµόδια Επιτροπή ελέγχει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στην 

Αναθέτουσα Αρχή σχετικά, η οποία αποφαίνεται και κατόπιν αποδοχής των 

∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, εκδίδεται η απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσµατος 
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του διαγωνισµού του έργου στον Ανάδοχο και γνωστοποιείται σε αυτόν και στους λοιπούς 

συµµετέχοντες. 

Στην περίπτωση που το αποτέλεσµα του προκηρυσσόµενου διαγωνισµού κατακυρωθεί σε 
Ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την Ένωση να συστήσει κοινοπραξία. 

8.2 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή επαναλάβει τον ∆ιαγωνισµό 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 21 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός 

Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως 

δε για τους ακόλουθους ενδεικτικά αναφερόµενους λόγους : 

(i)  για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα 

της διαδικασίας,  

(ii)  εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό,  

(iii) εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 

συνεννόηση των ∆ιαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού,  

(iv)  εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε το προκηρυσσόµενο Έργο.  

Σε περίπτωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν 

δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

 

9. ∆ιοικητικές Προσφυγές / Ενστάσεις 

Προσφυγές / ενστάσεις υποβάλλονται, µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το 

σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, για τους 

λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.∆. 118/07 

«Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» και το άρθρο 4 του Ν.  3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ 

30-9-2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων − Εναρµόνιση 

της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 

1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ηςΦεβρουαρίου 1992 (L 

76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του  Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335), και εξετάζονται από την αρµόδια 

Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 118/07 και προσφυγών του 

άρθρου 4 του Ν.  3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ 30-9-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

µε το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 (Α΄51/12-3-2012).  

Ειδικότερα, όσον αφορά στην παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας ο 

ενδιαφερόµενος πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, οφείλει, µέσα σε 
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προθεσµία δέκα (10) ηµερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνοµης πράξης ή 

παράλειψης, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 

αίτηµά του.  Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογηµένα, µέσα σε 

προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, 

αν την κρίνει βάσιµη, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, 

τεκµαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η προθεσµία για την άσκηση 

της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς και η προθεσµία και η 

άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης, 

εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την αναθέτουσα 

αρχή µε κάθε πρόσφορο µέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεοµοιοτυπία, µέσα σε πέντε 

(5) ηµέρες από την άσκηση της αιτήσεως. Κατά τα λοιπά, η άσκηση αιτήσεως 

ασφαλιστικών µέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 

ορίζεται άλλως µε την προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά την παράγραφο 4 του 

άρθρου 5 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ 30-9-2010). 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά 

υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή 

αρχείου .pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή 

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 ( 

ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» 

ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, 

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 

συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

10. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

10.1. Υπογραφή Σύµβασης – Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

10.1.1. Μετά την απόφαση κατακύρωσης και µε σχετική ανακοίνωσή της η Αναθέτουσα 

Αρχή καλεί εγγράφως τον Ανάδοχο, να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, 

µέσα σε δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία της έγγραφης 

ανακοίνωσης. Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους 
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όρους που περιλαµβάνονται στην παρούσα προκήρυξη και την Προσφορά του 

Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους 

αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας. Το κείµενο της Σύµβασης κατισχύει 

κάθε άλλου κειµένου, στο οποίοι στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, απόφαση 

κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.  

10.1.2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης, το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να 

υπολογίζεται ο ΦΠΑ, του υπό ανάθεση έργου αορίστου διαρκείας. 

  Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα 

κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα 

κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών 

και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 

Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 

του Π.∆. 118/2007«Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007), 

και συµπληρώνεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα (βλ. Παράρτηµα Ι.2.). 

Η Εγγυητική Επιστολής Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται σε εύλογο χρονικό διάστηµα 

µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, και ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους. 

10.1.3.  Ο Ανάδοχος µπορεί να ορίζει άλλο Εκπρόσωπο του (πλην του νοµίµου 

εκπροσώπου) και τον εξουσιοδοτεί µε ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη 

Σύµβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ 

εντολή και για λογαριασµό του Αναδόχου για όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε 

τη Σύµβαση (π.χ. λήψη πληρωµών κ.α.). 

10.1.4  Ο Ανάδοχος που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για την 

υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή 

ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, 

µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 

οργάνου, µε την οποία µπορεί να εισηγηθεί την ανάθεση του Έργου στον επόµενο 

κατά σειρά κατάταξης ή την επανάληψη του διαγωνισµού. 
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 Με την ίδια διαδικασία, ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 

σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν παρέδωσε τα 

παραδοτέα της σύµβασης µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που 

του δόθηκε από την αναθέτουσα αρχή. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 

µπορεί να επιβάλλονται, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω 

κυρώσεις: 

α. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής ή καλής    

εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση. 

β. Παράδοση του έργου σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε από τους 

υπόλοιπους υποψηφίους αναδόχους που είχαν λάβει µέρος στο διαγωνισµό 

ή είχαν κληθεί για διαπραγµάτευση, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε 

διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτής. Κάθε άµεση ή 

έµµεση προκαλούµενη  ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα 

προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισµός 

αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα 

παράδοση του έργου, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, 

ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, 

και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

γ. Σε περίπτωση που η υλοποίηση του έργου σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου 

γίνεται µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, 

της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά 

περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, 

λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση 

των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το 

προς καταλογισµό ποσό, καθώς και 

δ. οποιαδήποτε άλλη κύρωση προβλεπόµενη στις διατάξεις της παρ. 5 του 

άρθρου 34 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 

150/Α/10-07-2007) 

10.1.5. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο 

και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση 

προβλέπεται από συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από 
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γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου (άρθρο 24 παρ.4 του Π.∆. 118/2007 

«Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007). 

10.1.6. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρο το έργο από τον ανάδοχο και παραλήφθηκε οριστικά 

(ποιοτικά και ποσοτικά)  

β. Έγινε αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως 

επιβλήθηκαν οι τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

10.1.7 Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των παραδοτέων µπορεί, µε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, να παρατείνεται, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που 

υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του αντίστοιχου συµβατικού χρόνου 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 26 παρ.2 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός 

Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007). 

10.1.8 Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση 

του αρµοδίου οργάνου, ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να µετατίθεται. 

Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 

σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση 

του έργου. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου δεν επιβάλλονται 

κυρώσεις. 

10.1.9. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να µετατίθεται και σε περιπτώσεις που η 

καθυστέρηση παράδοσης οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Και στην 

περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον ανάδοχο. 

10.1.10.  Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύµβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν 

το φυσικό αντικείµενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και πραγµατοποιούνται µε 

έγγραφη συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτηµα της 

αρχικής σύµβασης. 

10.1.11. Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης, το έργο δεν παραλαµβάνεται 

από την Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής, µέχρι την έκδοση της απόφασης 

σχετικά µε την αιτηθείσα παράταση ή µετάθεση. 
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10.1.12 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού αναλαµβάνει την 

υποχρέωση και εγγυάται την καλή λειτουργία του συνόλου του φυσικού αντικειµένου του έργου 

για τρία έτη από την οριστική παραλαβή του τελευταίου παραδοτέου. (Περίοδος Εγγυηµένης Καλής 

λειτουργίας Συστήµατος). Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσφέρει υπηρεσίες δωρεάν υποστήριξης. Οι σχετικές λεπτοµέρειες περιγράφονται στο 

Παράρτηµα Ι.  

Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει κατά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του τελευταίου παραδοτέου, εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ίση µε το 5% της 

συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι.3. Η εγγυητική 

επιστολή θα καλύπτει την καλή εκτέλεση των εργασιών υποστήριξης στα πλαίσια της εγγύησης, θα 

έχει δε διάρκεια ισχύος ίση µε το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας  τρία  (3 έτη από την οριστική 

παραλαβή του τελευταίου παραδοτέου). 

11. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

 11.1. Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής συγκροτείται τριµελής Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής των υποβαλλοµένων Παραδοτέων από τον ανάδοχο, η οποία είναι υπεύθυνη για 
την επίβλεψη, την παρακολούθηση και την παραλαβή του έργου. 

11.2. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στο πρωτόκολλο της ΕΥΣΥ∆Ε ΥΠΕΣ τα παραδοτέα του έργου στην 
Ελληνική γλώσσα σε τρία (3) αντίτυπα, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή σε τυποποιηµένο 
περιβάλλον-format που θα είναι πλήρως επεξεργάσιµο και ελέγξιµο  

11.3. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις 
υποδείξεις της Επιτροπής, το έργο της οποίας είναι: 

i. Η παροχή κατευθύνσεων στον ανάδοχο 

ii. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης του έργου από τον ανάδοχο, η 
διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων. 

iii. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων του έργου, προκειµένου να 
εκκαθαριστεί και να καταβληθεί στον Ανάδοχο το συµφωνηθέν τίµηµα. 

11.4. Τα παραδοτέα παραλαµβάνονται τµηµατικά από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής, η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της στον  ανάδοχο 
εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης τους. Ο ανάδοχος οφείλει 
να συµµορφωθεί µε τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών 
(από τη λήψη των παρατηρήσεων) και να επανυποβάλλει τα παραδοτέα καταλλήλως 
διορθωµένα και συµπληρωµένα. Η διαδικασία της επανυποβολής µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µέχρι δύο (2) φορές. 

11.5.  Η ΕΠΠΕ ή/ και ο/η Πρόεδρος της ΕΠΠΕ ή/ και ο/η προϊστάµενος της ΕΥΣΥ∆Ε ΥΠΕΣ θα έχει 
το δικαίωµα να προσκαλεί τον ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά τις οποίες θα παρουσιάζει την 
πρόοδο του έργου του, θα συζητούνται προβλήµατα ή γενικώς θέµατα που ανακύπτουν 
κατά τη διάρκεια του έργου και θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις 
εκατέρωθεν. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σηµείο της εξέλιξης του έργου, εάν η 
ΕΠΠΕ διαπιστώνει µη συµµορφώσεις µε τους όρους της Σύµβασης και τις τιθέµενες 
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προδιαγραφές, ενηµερώνει εγγράφως τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε 
διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην ΕΥΣΥ∆Ε ΥΠΕΣ δέκα (10) εργάσιµες 
ηµέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρηµάτων. 

11.6. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των Παραδοτέων γίνεται µε την παρακάτω 
διαδικασία: 

11.6.1 Η ΕΠΠΕ, κοινοποιεί στον ανάδοχο εγγράφως τις παρατηρήσεις της επί του 
περιεχοµένου των Παραδοτέων, συµπεριλαµβανοµένων παρατηρήσεων επί των 
υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά την εξεταζόµενη περίοδο. Οι παρατηρήσεις 
αυτές κοινοποιούνται εντός διαστήµατος 10 εργασίµων ηµερών από την υποβολή 
του εκάστοτε Παραδοτέου. 

11.6.2 Εάν παρέλθει το προηγούµενο χρονικό διάστηµα των 10 εργασίµων ηµερών, 
χωρίς η ΕΠΠΕ να κοινοποιήσει στον ανάδοχο παρατηρήσεις, τότε τα παραδοτέα 
θεωρούνται παραληφθέντα καθώς και οι αντίστοιχες υπηρεσίες του αναδόχου που 
αποτυπώνονται και τεκµηριώνονται σ’ αυτά. 

11.6.3 Οι παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ επί των Παραδοτέων είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν: 
(α) Καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόµενο των παραδοτέων (β) Επισήµανση 
σηµείων µη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο κατά περίπτωση 
και (γ) Ειδικότερες κατευθύνσεις για τη συνέχιση του έργου του αναδόχου. 

11.6.4 Στην προηγούµενη περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλλει τα 
σχετικά έγγραφα ή να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και στη 
βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών του, στα σηµεία που του επισηµάνθηκαν, 
σύµφωνα µε τις διαπιστωθείσες ελλείψεις του εντός χρονικού διαστήµατος δέκα 
(10) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής από τον ανάδοχο των 
σχετικών παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ. Εάν το για δεύτερη φορά επανυποβαλλόµενο 
Παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι κατά την κρίση της ΕΠΠΕ ικανοποιητικό, µε 
έγγραφό της που κοινοποιείται στον Ανάδοχο εντός διαστήµατος δέκα (10) 
εργάσιµων ηµερών από την δεύτερη επανυποβολή του παραδοτέου, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κινήσει τις διαδικασίες επιβολής ποινικών ρητρών 
ή κηρύξεως του αναδόχου έκπτωτου. Εάν παρέλθει άπρακτη η προηγούµενη 
προθεσµία των δέκα (10) εργασίµων ηµερών, τα παραδοτέα θεωρούνται 
παραληφθέντα. 

11.6.5 Η παρακολούθηση του έργου του αναδόχου από την ΕΠΠΕ, δεν απαλλάσσει τον 
ανάδοχο από την ευθύνη του για σφάλµατα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα 
διαπιστωθούν κατά την οριστική παραλαβή του έργου και τα οποία ο ανάδοχος 
υποχρεούται να αναµορφώσει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο, έστω 
κι αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου. 

11.6.6 Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εµπρόθεσµη παράδοση, 2ον) την 
ολοκλήρωση του εκάστου παραδοτέου και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά τις 
εκτελεσθείσες εργασίες, την πραγµατοποίηση των τυχόν διορθώσεων ή 
συµπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση των προβληµάτων που 
διαπιστώθηκαν, κατά την παραλαβή, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής ανά παραδοτέο εις τριπλούν και το παραδίδει αρµοδίως. 

11.6.7 Η οριστική παραλαβή του έργου της παρούσας προκήρυξης πραγµατοποιείται µετά 
την πλήρως και προσηκόντως ολοκλήρωση του συνόλου του έργου, µε το 
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πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τελευταίου 
παραδοτέου του έργου, στο οποίο πιστοποιείται αφενός η οριστική παραλαβή του 
τελευταίου παραδοτέου και αφετέρου η οριστική παραλαβή του έργου. 

12. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

12.1. Η παράδοση και η παραλαβή των παραδοτέων του έργου θα γίνει σύµφωνα µε το 

χρονοδιάγραµµα υλοποίησής του. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάµεσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού από 

υπέρβαση τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας ή πληµµελούς εκπλήρωσης όρων της Σύµβασης, µε 

υπαιτιότητα του Αναδόχου, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µετά από εισήγηση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, µπορούν να επιβάλλονται οι κατωτέρω κυρώσεις: 

α. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης φάσεων του έργου ή µη παράδοσης παραδοτέων όπως 

περιγράφονται στο χρονοδιάγραµµα αυτού, ή πληµµελούς εκπλήρωσης των όρων της Σύµβασης 

από υπαιτιότητα του Αναδόχου, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα 1) 

για κάθε ηµέρα καθυστέρησης ποσοστό 5% της µέσης ηµερήσιας αξίας του τµήµατος (η οποία 

προκύπτει αφού διαιρεθεί η συµβατική αξία (χωρίς ΦΠΑ) µε τον αριθµό εργασίµων ηµερών του 

συµβατικού χρονοδιαγράµµατος) και 2) για κάθε παραβίαση όρου ποσοστό έως 10% του 

συµβατικού τιµήµατος που αντιστοιχεί στο παραδοτέο που αφορά η πληµµέλεια (το οποίο 

προκύπτει από την αντιστοίχιση του συνολικού κόστους των ανθρωποµηνών της Οµάδας Έργου, 

Υπευθύνου και µελών) σε αντιστοίχηση µε τα παραδοτέα, όπως αυτά θα έχουν καθοριστεί στην 

οικονοµική προσφορά του αναδόχου), κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

   β. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο που δεν εκπληρώνει ή 

εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύµβασης 

που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση, και µπορεί να του επιβάλλει, 

ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο 

προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, τις κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις 

της παρ. 5 του άρθρου 34 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 

150/Α/10-07-2007) 

12.2 Οι χρόνοι υπολογίζονται σε εργάσιµες ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύµβαση (µη 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και οι προθεσµίες χωρίς µεταθέσεις. 

12.3 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι 

η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της  Αναθέτουσας Αρχής 

 12.4. Οι ποινικές ρήτρες θα παρακρατούνται από την αµοιβή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται 

από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

12.5. Σε περίπτωση επέκτασης του χρονοδιαγράµµατος της Σύµβασης, οι ποινικές ρήτρες θα 

εξακολουθούν να υπολογίζονται βάσει του αρχικού χρονοδιαγράµµατος της Σύµβασης. Σε 

περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα µέλη της Ένωσης, τα οποία 
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συµφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες 

επιβάλλονται σε όλα τα µέλη της Ένωσης. 

12.6. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, 

να κρατήσει µέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό τίµηµα. 

 

13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

13.1 Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 

στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή και την ΕΠΠΕ, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του 

οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά µε την εκτέλεση του Έργου. 

13.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο 

Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική 

λήψη αποφάσεων, κατόπιν συνεννόησης µε την Αναθέτουσα Αρχή.  

13.3 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νοµοθεσίας σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από µέλη της Οµάδας Έργου, 

που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση.  

Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος 

αυτός προς αποκατάστασή της. 

13.4 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην Προσφορά 

του, επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την 

απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις 

της Σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις 

επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της  Αναθέτουσα Αρχής ή των εκάστοτε 

υποδεικνυοµένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 

ζητήσει την αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να 

προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο, ανάλογης εµπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση 

µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήµατός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

του Έργου, δύναται να γίνει µετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και µόνο µε άλλο πρόσωπο 

αντιστοίχων προσόντων ή εµπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα 

Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την αντικατάσταση. 

Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Αναδόχου µε τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να 

επιβάλει ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα στην παρ. 3.1. σηµ. 1. εδ. 

α.περ.2) ή ακόµη και να καταγγείλει τη σύµβαση. 

13.5 Σε περίπτωση που µέλη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή 

λύσουν τη συνεργασία τους µαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό 

διάστηµα, µέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να 
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αντικαταστήσει άµεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες µε άλλους ανάλογης εµπειρίας και 

προσόντων µετά από έγκριση της Αναθέτουσας  Αρχής. 

13.6 O Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για πράξεις ή παραλείψεις του 

προσωπικού που θα απασχολήσει για την εκτέλεση του έργου και οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια 

και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα 

αντίθετο µε το συµφέρον της ΕΥΣΥ∆Ε ΥΠΕΣ. 

13.7 Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης ή της 

Προκήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή  ή και 

το Ελληνικό ∆ηµόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζηµία που προκάλεσε µε αυτήν τη παράβαση 

εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά µέχρι το ύψος του ποσού της Σύµβασης πλέον της 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 

13.8 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 

οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 

που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην ΕΥΣΕ∆Ε ΥΠΕΣ 

τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

13.9 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τις υποχρεώσεις που 

έχει έναντι της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να παρέχει σ’ αυτήν το 

απαραίτητο πληροφοριακό υλικό. 

13.10 Η ΕΥΣΕ∆Ε ΥΠΕΣ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή 

από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η ΕΥΣΕ∆Ε ΥΠΕΣ δεν έχει υποχρέωση 

καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό 

του Αναδόχου ή τρίτων. 

13.11 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 

Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της ΕΥΣΕ∆Ε ΥΠΕΣ για 

την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Προκήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν 

υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις 

εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της ΕΥΣΕ∆Ε 

ΥΠΕΣ ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των 

άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

13.12 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας 

ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης 

µε τους ίδιους όρους. 

13.13 Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 

εκκαθάρισης του Αναδόχου ή έκδοσης αµετάκλητης καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του 

νοµίµου εκπροσώπου του ή του αναδόχου-φυσικού προσώπου για ένα εκ των ανωτέρω 

αναφερόµενων στην ενότητα ΙIΙ. Παρ 4 αδικηµάτων, ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά 
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έκπτωτος από τη Σύµβαση µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και καταπίπτουν υπέρ της η 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και τυχόν προκαταβολής, η δε σύµβαση λύεται από την ηµέρα 

επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.  

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης 

ενός εκ των µελών της ένωσης που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται 

και οι απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα µέλη του Αναδόχου, 

µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή µη 

των όρων της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρµοδίου οργάνου της 

Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη 

Σύµβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, µεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. 

κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύµβασης εναπόκειται 

στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής.  

13.14 Τόπος παράδοσης των παραδοτέων που προκύπτουν από τη Σύµβαση που θα υπογραφεί 

µε τον Ανάδοχο, ορίζεται η έδρα της ΕΥΣΥ∆Ε ΥΠΕΣ και η έδρα της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας 

και Φύλου.  

13.15 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισµό χρειαστεί για την 

εκτέλεση των υποχρεώσεών του (π.χ. PCs, λογισµικό εφαρµογών, εκτυπωτές, λογισµικό 

επικοινωνιών, modems, κλπ.). 

 

14. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αµοιβή του αναδόχου του έρχου θα καταβληθεί τµηµατικά ως εξής:  

� Χορήγηση Α’ δόσης  25%, του συµβατικού τιµήµατος, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µετά 

την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του παραδοτέου Α΄ 

� Χορήγηση Β’ δόσης  35%, του συµβατικού τιµήµατος, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µετά 

την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του παραδοτέου Β’  

� Χορήγηση Γ’ δόσης  40%, του συµβατικού τιµήµατος, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µετά 
την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του παραδοτέου Γ’ . 

 

Οι τµηµατικές πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε τα ανωτέρω, µετά την παράδοση των 

παραδοτέων του έργου και την οριστική παραλαβή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής του Έργου η οποία µε τα πρακτικά της θα βεβαιώνει i) την εµπρόθεσµη παράδοσή του/ς 
και ii) την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωσή του/ς σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. 

Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νοµικής προσωπικότητας, τα παραστατικά 

εκδίδονται από κάθε ένα µέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, τηρουµένων των 

αναλογούντων ποσοστών συµµετοχής τους και ανάλογα µε το µέρος του έργου που έχει αναλάβει 

να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην έγγραφη συµφωνία συνεργασίας των εταιρειών και στην 

τεχνική προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας και µε αναφορά στην περιγραφή αυτή. 
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Η πληρωµή της αξίας του έργου θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωµή. 

Σηµειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 

βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Τα δικαιολογητικά πληρωµής είναι τα  αναφερόµενα στο Άρθρο 35 του Κανονισµού Προµηθειών 

του ∆ηµοσίου (Π.∆. 118/2007), καθώς και στην υπ΄ αριθµό 2024709/601/0026/1998 απόφαση 

του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 431/Β/7.5.1998), όπως ισχύει.  

Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωµή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ µέρους του 

κατάθεσης των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιµολόγια, αποδείξεις, 

πιστοποιητικά κλπ). 

Σηµειώνεται ότι η τιµολόγηση από τον ανάδοχο θα πρέπει να είναι διακριτή/χωριστή για κάθε δόση. 

Στην ανωτέρω αµοιβή περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη του Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου. 

15. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Όλο το υλικό που παράγεται παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο.  

Τα πνευµατικά δικαιώµατα ρητώς εκχωρούνται στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την καταβολή 

πρόσθετης αµοιβής, πέραν της προβλεπόµενης στη σχετική σύµβαση. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώµατα όλων των υλικών, εντύπων και 

ηλεκτρονικών, και λοιπών παραδοτέων του αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να τα χρησιµοποιεί 

χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Η αναλυτική αναφορά τους θα γίνει στη σύµβαση που 

θα υπογραφεί µε τον ανάδοχο. 

 

16. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

16.1 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 

αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους 

(συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την 

προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή 

πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

16.2 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο, χωρίς την 

προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες 

ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την 

Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 
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16.3 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτηµένα απ’ 

αυτήν πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που 

δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την 

ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα του Αναδόχου ή 

µεθόδους υλοποίησης του Έργου. 

 

17. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ / ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή, θα προσπαθούν να ρυθµίζουν κάθε διαφορά, που τυχόν θα 

προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύµβασης που θα υπογραφεί.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα 

δικαστήρια Αθηνών, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

Ι.1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (……..)   ……………………………. 

Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 

 

Προς:  : Υπουργείο Εσωτερικών,  Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων του 

Υπουργείου Εσωτερικών ( ΕΥΣΥ∆Ε ΥΠΕΣ ) 

 Κοραή 4, 105 64 Αθήνα 

 

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθµός … ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό την 

ανάδειξη Αναδόχου για το έργο ……….…………….. συνολικής αξίας (συµπληρώνετε τον 

προϋπολογισµό χωρίς τον ΦΠΑ) ..................................., σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... 

∆ιακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον 

ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. } 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά για 

κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους 

ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } 
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Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας 

καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 

σας. 

 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ……………… 

(Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 

τριάντα (30) ηµέρες του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, µε την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήµου.   

 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα 

ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

                          (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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Ι.2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Εκδότης (………………….)   ……………………………. 

Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 

 

Προς:  :  Υπουργείο Εσωτερικών, - Γενική  
          Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων 

          Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων 

του Υπουργείου Εσωτερικών 

Κοραή 4, 105 64 Αθήνα 

 

 

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός ……. Τ.Κ. 

………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης που ανατέθηκε 

µε την υπ’ αρ. ....................  απόφαση και αφορά το έργο µε τίτλο (συµπληρώνετε τον τίτλο του 

έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα χωρίς τον 

ΦΠΑ) ………........, σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας. 

 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας 

καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
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ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 

σας. 

 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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Ι.3. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Εκδότης (……………..)   ……………………………. 
Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 
 
Προς:  :  Υπουργείο Εσωτερικών, - Γενική  
          Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων 
          Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων 
του Υπουργείου Εσωτερικών 
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα 

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... 

 
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός ……. Τ.Κ. 
………}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  
και µέχρι του ποσού των ευρώ.........................στο οποίο και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας για την 
καλή λειτουργία των ειδών σύµβασης που ανατέθηκε µε την υπ’ αρ. ....................  απόφαση και 
αφορά το έργο µε τίτλο (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας 
(συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) 
………........, σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας. 
Από αυτήν την εγγύηση θα απαλλάξουµε τον ενδιαφερόµενο πελάτη µας µετά την επιστροφή της 
παρούσας ή µε βάση την έγγραφη εντολή σας. 
     ∆ιευκρινίζεται ότι η παρούσα ισχύει µέχρι…………………………………. και µόνο για την καλή 
λειτουργία των ειδών της πιο πάνω σύµβασης επ΄ αυτής για τον οποίο εγγυόµαστε. 
     Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα σας καταβάλουµε χωρίς αντίρρηση, 
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή) 
ολικά ή µερικά, σε περίπτωση ολικού ή µερικού καταλογισµού της εγγύησης καλής λειτουργίας σε 
βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, µέσα σε τρεις ηµέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας προς εµάς. 
     Επίσης αναλαµβάνουµε την υποχρέωση να καταβάλλουµε ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 
     Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου.   
     Σηµειώστε, παρακαλούµε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης ………………… δεν έχει 
υπαχθεί σε κανένα περιορισµό ποσοτικού ορίου µε τις σχετικές Υπουργικές διατάξεις, (ή δηλώνουµε 
οµοίως µε την παρούσα ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων για όριο ………………….. σε 
σχέση µε τις εγγυητικές επιστολές.                                                                              
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυµο:  Όνοµα:  

 

Πατρώνυµο:  Μητρώνυµο:  

 

Ηµεροµηνία 

Γέννησης: 
/ / Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

∆ιεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

Όνοµα Ιδρύµατος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 

Ηµεροµηνία 

Απόκτησης 

Πτυχίου 
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ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Απασχόληση στο 

Έργο 
Έργο Εργοδότης Καθήκοντα 

Περίοδος 

(από - έως) 
Α/Μ 

 

 

  

 

 

 

 / / 

- 

 / / 

 

    

 / / 

- 

 / / 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ  

 



 

 
 

 

 

 

 

85 από 123 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΙΙΙ.1 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟΥ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

 

Α. ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 

Α/Α 

ΟΝΟΜ/ΜΟ 

ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟ

ΛΗΣΗ 

(σε Α/Μ) 

ΕΡΓΑ

ΣΙΑ 
ΤΙΜΗ Α/Μ ΣΥΝΟΛΟ 

% ΠΟΣΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 

                  

                  

ΣΥΝΟΛΟ (κόστους εργασίας) 

 

  

  

    

  

    

Β. ΑΛΛΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 

Α/Α 
ΑΝΤΙΚΕΙΜ

ΕΝΟ 

ΜΟΝΑ∆

Α 

ΜΕΤΡΗ

ΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆Α

Σ 

ΣΥΝΟΛΟ % 
ΠΟΣ

Ο 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 

          

  

          

          

  

          

ΣΥΝΟΛΟ (άλλων δαπανών)           

ΣΥΝΟΛΟ          
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ΙΙΙ.2 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παραδοτέου  
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 ΣΥΝΟΛΟ    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   

(ΕΥΣΥ∆Ε ΥΠΕΣ) 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μεταξύ του 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

(ΕΥΣΥ∆Ε ΥΠΕΣ) 

και τ………………………………………………………………………. 

 

για το Υποέργο 4: «Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του ψηφιακού θεµατικού 

αποθετηρίου, καθώς και των προσαρµοσµένων υπηρεσιών προς χρήστες/-τριες µε 

αναπηρίες»  της πράξης µε τίτλο «Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της 

Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ», της Κατηγορία Πράξης 3.1.4 

«Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής  των πολιτικών ισότητας 

για την ενσωµάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας καθώς και 

των συµβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών µηχανισµών της ισότητας των 

φύλων, για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 08) του Ειδικού 

Στόχου 3.1., η οποία έχει ενταχθεί στο  Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», µε 

Κωδικό ΟΠΣ 302157 και  

που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και από Εθνικούς Πόρους 

 

Στην Αθήνα σήµερα την ………………………, ηµέρα …………………., στο Υπουργείο Εσωτερικών - 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  (ΕΥΣΥ∆Ε ΥΠΕΣ) 

που εδρεύει στην Αθήνα, Κοραή 4, 10564 οι υπογράφοντες, 

Αφενός 
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ο……………………………………………………………………,που εκπροσωπεί το Ελληνικό ∆ηµόσιο, βάσει 
της υπ΄ αριθµ. πρωτ ………………………………………. απόφασης καλούµενος εφεξής 
“Αναθέτουσα Αρχή” 

και αφετέρου 

ο …………………………………, ο οποίος ως …………………………………………, που εδρεύει στην 
………………, …………………………….., σύµφωνα µε …………………………………………………………… 
………………………….. καλουµένου εφεξής “Ανάδοχος” 

λαµβάνοντας υπόψη 

1. Την µε Α.Π. 3940/2010/11-02-2011 (Α∆Α: 4ΑΛΘΚ-Κ) Απόφαση Ένταξης της 
πράξης µε τίτλο «Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων 
Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.», της κατηγορίας πράξης 3.1.4 «Ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής των πολιτικών ισότητας για την 
ενσωµάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας καθώς και των 
συµβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών µηχανισµών της ισότητας των φύλων», 
του Άξονα Προτεραιότητας 8 του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», µε κωδικό 
ΟΠΣ 302157, συνολικού προϋπολογισµού 1.000.000 Ευρώ, την µε Α.Π. 
722/σχετ.444/23.02.2012 (Α∆Α:ΒΟΖΖΧ-ΨΧ4) 1η τροποποίηση της απόφασης ένταξης. 

 

2. Τη µε αρ. πρωτ. ………………………………………………. απόφαση προκήρυξης ανοικτού 
διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου του υποέργου  4: «Ανάπτυξη και πιλοτική 
λειτουργία του ψηφιακού θεµατικού αποθετηρίου, καθώς και των προσαρµοσµένων 
υπηρεσιών προς χρήστες/-τριες µε αναπηρίες»  της πράξης µε τίτλο «Αναβάθµιση και 
διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ», 
της Κατηγορία Πράξης 3.1.4 «Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα 
παραγωγής  των πολιτικών ισότητας για την ενσωµάτωση, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας καθώς και των συµβουλευτικών, συντονιστικών και 
ελεγκτικών µηχανισµών της ισότητας των φύλων, για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής 
Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 08) του Ειδικού Στόχου 3.1., η οποία έχει ενταχθεί στο  
Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», µε Κωδικό ΟΠΣ 302157 συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης ……………………………………….. ευρώ# 
……………………………………..#€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

 

3. Την υπ’ αρίθµ. …………… απόφαση για τη σύσταση Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης Προσφορών. 

4. Την από ………………… Προσφορά του Αναδόχου, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες 
αποφάσεις. 

5. Τα υπ’ αρίθµ. ……………….Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 
Προσφορών. 

6. Τη µε αρ. …………………………….. απόφαση Κατακύρωσης της Γενικής Γραµµατέως 
Ισότητας των Φύλων. 
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7. Το υπ’ αριθµ. ……….έγγραφο σύµφωνης γνώµης της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» για την προέγκριση της διαδικασίας 
ανάθεσης της παρούσας σύµβασης. 

8. Την Προσκόµιση από τον ανάδοχο της υπ’ αρίθµ. …………….Εγγυητικής Επιστολής 
Καλής Εκτέλεσης του έργου της Τράπεζας………………………., ποσού………………….. µε 
αόριστη διάρκεια. 

 

συµφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Αντικείµενο του έργου της παρούσας σύµβασης εντάσσεται στο πλαίσιο του Υποέργου 
4: «Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του ψηφιακού θεµατικού αποθετηρίου, καθώς και 
των προσαρµοσµένων υπηρεσιών προς χρήστες/-τριες µε αναπηρίες»  της πράξης µε 
τίτλο «Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας 
των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ», της Κατηγορία Πράξης 3.1.4 «Ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας του πυρήνα παραγωγής  των πολιτικών ισότητας για την ενσωµάτωση, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας καθώς και των συµβουλευτικών, 
συντονιστικών και ελεγκτικών µηχανισµών της ισότητας των φύλων, για τις 3 
Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 08) του Ειδικού Στόχου 3.1., η 
οποία έχει ενταχθεί στο  Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», µε Κωδικό ΟΠΣ 
302157. 

Αναλυτικά περιγράφονται στο παράρτηµα Α’ της υπ' αριθµ. ……….. προκήρυξης, που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης και στην προσφορά του αναδόχου, 
όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση µε την προκήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

2.1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το 
έργο, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα άρθρα της παρούσας, εκτελώντας όλες τις 
επιµέρους εργασίες που αυτό περιλαµβάνει. 

2.2. Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του προς την Αναθέτουσα Αρχή από τις 
εγκαταστάσεις που θα υποδείξει, από τις εγκαταστάσεις του και σε όποια άλλα σηµεία 
προκύπτουν από τις απαιτήσεις του Έργου. 

2.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισµό χρειαστεί για 
την εκτέλεση των υποχρεώσεών του. 

2.4. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή και την ΕΠΠΕ, υποχρεούται δε να λαµβάνει 
υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά µε την εκτέλεση του Έργου. 
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2.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που 
αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για 
την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων, κατόπιν συνεννόησης µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

2.6. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση 
της ισχύουσας νοµοθεσίας σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από µέλη της 
Οµάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση 
µε την παρούσα Σύµβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που 
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

2.7. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην 
Προσφορά του, επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, 
που θα διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να 
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα 
επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα 
στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτήν 
προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την 
αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να 
προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο, ανάλογης εµπειρίας και προσόντων. 
Αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήµατός του, µετά 
την υπογραφή της σύµβασης και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να 
γίνει µετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και µόνο µε άλλο πρόσωπο αντιστοίχων 
προσόντων ή εµπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή 
εγγράφως, τουλάχιστον δεκαπέντε ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την αντικατάσταση. 
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Αναδόχου µε τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή 
µπορεί να επιβάλει ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τα κατωτέρω αναφερόµενα ή ακόµη και 
να καταγγείλει τη σύµβαση. 

2.8. Σε περίπτωση που µέλη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από 
αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους µαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει 
ότι κατά το χρονικό διάστηµα, µέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις 
υπηρεσίες τους πλήρως και προσηκόντως αφετέρου να αντικαταστήσει άµεσα τους 
αποχωρήσαντες συνεργάτες µε άλλους ανάλογης εµπειρίας και προσόντων µετά από 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και 
πλήρως υπεύθυνος για τις πράξεις και παραλείψεις των συνεργατών που θα απασχολήσει 
για την εκτέλεση του έργου.    

2.9. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει 
πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το 
συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

2.10. Εάν το συµβατικό τίµηµα εκχωρηθεί εν όλω ή εν µέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως 
άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συµβατικές σχέσεις µεταξύ των 
συµβαλλοµένων µερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν µέρει υπέρ της Τράπεζας το 
εκχωρούµενο τίµηµα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, αποµείωση 
συµβατικού τιµήµατος, αναστολή εκτέλεσης της σύµβασης, διακοπή σύµβασης, 
καταλογισµός ρητρών, συµβιβασµός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία ευθύνη 
έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 

2.11. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης ή της 
∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα 
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Αρχή ή και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζηµία που προκάλεσε µε 
αυτήν τη παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά µέχρι το ύψος του 
ποσού της Σύµβασης πλέον της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 

2.12. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον 
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε 20 ηµερολογιακές µέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και 
να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

2.13. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν 
ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν 
έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε 
άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

2.14. (Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία), τα Μέλη που 
αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη 
∆ιακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί 
κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε 
καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος 
απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων 
Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

2.15. (Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία) και κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, 
εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους. 

2.16. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης 
ή ειδικής εκκαθάρισης του Αναδόχου ή έκδοσης αµετάκλητης καταδικαστικής απόφασης 
εις βάρος του νοµίµου εκπροσώπου του ή του αναδόχου-φυσικού προσώπου για ένα εκ 
των ανωτέρω αναφερόµενων στο άρθρο 43 παρ. 1 του π.δ. 60/2007 αδικηµάτων, ο 
Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύµβαση µε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής και καταπίπτουν υπέρ της η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και 
τυχόν προκαταβολής, η δε σύµβαση λύεται από την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω 
γεγονότων. 

2.17. (Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία) Σε περίπτωση λύσης, 
πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός 
εκ των µελών της ένωσης που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύµβαση εξακολουθεί να 
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα 
µέλη του Αναδόχου, µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για 
τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή µη των όρων της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν εισήγησης του 
Αρµόδιου Οργάνου. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει 
τη Σύµβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, µεταβίβασης της επιχείρησης 
κλπ. κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύµβασης 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. 
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2.18 Τόπος παράδοσης των παραδοτέων που προκύπτουν από τη Σύµβαση που θα 
υπογραφεί µε τον Ανάδοχο, ορίζεται η έδρα της ΕΥΣΥ∆Ε ΥΠΕΣ και η έδρα της 
Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας και Φύλου.  

2.19 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισµό χρειαστεί για 
την εκτέλεση των υποχρεώσεών του (π.χ. PCs, λογισµικό εφαρµογών, εκτυπωτές, 
λογισµικό επικοινωνιών, modems, κλπ.). 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

3.1 Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαµβάνει να παραδώσει στον Ανάδοχο το διαθέσιµο 
πληροφοριακό υλικό, που διαθέτει και θεωρεί χρήσιµο για την εκτέλεση του Έργου. 

3.2 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται επίσης να απαντήσει στα κοινοποιούµενα 
ερωτήµατα του Αναδόχου, που αφορούν τις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί ο ανάδοχος 
προκειµένου να εκπονήσει τα παραδοτέα του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

4.1 Τα παραδοτέα θα πρέπει ανταποκρίνονται στις τεχνικές απαιτήσεις που 
προβλέπονται στην προσφορά του αναδόχου, καθώς και στην Προκήρυξη, οι οποίες και 
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 

4.2 Επίσης, ο Ανάδοχος, πέρα από την ανωτέρω υποχρέωσή του για συµµόρφωση µε 
τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και της προσφοράς του, οφείλει να 
συµµορφώνεται µε τις οδηγίες και υποδείξεις της ΕΥΣΥ∆Ε ΥΠΕΣ και της αρµόδιας 
Επιτροπής. 

4.3 Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση ισχύουν τα αναφερόµενα στην 
προσφορά του Αναδόχου και στην Προκήρυξη. Σε περίπτωση αντίθεσης ή αµφιβολίας, οι 
όροι της παρούσας σύµβασης και των τεχνικών προδιαγραφών της Προκήρυξης 
θεωρούνται ισχυρότεροι των όρων της προσφοράς του αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ-ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

5.1. Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής συγκροτείται τριµελής Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής των υποβαλλοµένων Παραδοτέων από τον 
ανάδοχο, η οποία είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη, την παρακολούθηση και την 
παραλαβή του έργου. 

5.2. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στο πρωτόκολλο της ΕΥΣΥ∆Ε ΥΠΕΣ τα παραδοτέα του έργου 
στην Ελληνική γλώσσα σε τρία (3) αντίτυπα, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή σε 
τυποποιηµένο περιβάλλον-format που θα είναι πλήρως επεξεργάσιµο και ελέγξιµο  
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5.3. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις της Επιτροπής, το έργο της οποίας είναι: 

i. Η παροχή κατευθύνσεων στον ανάδοχο 

ii. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης του έργου από τον 
ανάδοχο, η διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων. 

iii. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων του έργου, 
προκειµένου να εκκαθαριστεί και να καταβληθεί στον Ανάδοχο το συµφωνηθέν 
τίµηµα. 

5.4. Τα παραδοτέα παραλαµβάνονται τµηµατικά από την Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής, η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της 
στον  ανάδοχο εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης 
τους. Ο ανάδοχος οφείλει να συµµορφωθεί µε τις παρατηρήσεις της Επιτροπής 
εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών (από τη λήψη των παρατηρήσεων) και να 
επανυποβάλλει τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωµένα και συµπληρωµένα. Η 
διαδικασία της επανυποβολής µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέχρι δύο (2) φορές. 

5.5.  Η ΕΠΠΕ ή/ και ο/η Πρόεδρος της ΕΠΠΕ ή/ και ο/η προϊστάµενος της ΕΥΣΥ∆Ε ΥΠΕΣ 
θα έχει το δικαίωµα να προσκαλεί τον ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά τις οποίες θα 
παρουσιάζει την πρόοδο του έργου του, θα συζητούνται προβλήµατα ή γενικώς 
θέµατα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου και θα δίδονται οδηγίες, 
κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. Σε κάθε περίπτωση και σε 
οποιαδήποτε σηµείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει µη 
συµµορφώσεις µε τους όρους της Σύµβασης και τις τιθέµενες προδιαγραφές, 
ενηµερώνει εγγράφως τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε 
διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην ΕΥΣΥ∆Ε ΥΠΕΣ δέκα (10) 
εργάσιµες ηµέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρηµάτων. 

5.6. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των Παραδοτέων γίνεται µε την παρακάτω 
διαδικασία: 

• Η ΕΠΠΕ, κοινοποιεί στον ανάδοχο εγγράφως τις παρατηρήσεις της επί του 
περιεχοµένου των Παραδοτέων, συµπεριλαµβανοµένων παρατηρήσεων επί των 
υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά την εξεταζόµενη περίοδο. Οι παρατηρήσεις 
αυτές κοινοποιούνται εντός διαστήµατος 10 εργασίµων ηµερών από την υποβολή 
του εκάστοτε Παραδοτέου. 

• Εάν παρέλθει το προηγούµενο χρονικό διάστηµα των 10 εργασίµων ηµερών, 
χωρίς η ΕΠΠΕ να κοινοποιήσει στον ανάδοχο παρατηρήσεις, τότε τα παραδοτέα 
θεωρούνται παραληφθέντα καθώς και οι αντίστοιχες υπηρεσίες του αναδόχου που 
αποτυπώνονται και τεκµηριώνονται σ’ αυτά. 

• Οι παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ επί των Παραδοτέων είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν: 
(α) Καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόµενο των παραδοτέων (β) Επισήµανση 
σηµείων µη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο κατά περίπτωση 
και (γ) Ειδικότερες κατευθύνσεις για τη συνέχιση του έργου του αναδόχου. 

• Στην προηγούµενη περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλλει τα 
σχετικά έγγραφα ή να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και στη 
βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών του, στα σηµεία που του επισηµάνθηκαν, 
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σύµφωνα µε τις διαπιστωθείσες ελλείψεις του εντός χρονικού διαστήµατος δέκα 
(10) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής από τον ανάδοχο των 
σχετικών παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ. Εάν το για δεύτερη φορά επανυποβαλλόµενο 
Παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι κατά την κρίση της ΕΠΠΕ ικανοποιητικό, µε 
έγγραφό της που κοινοποιείται στον Ανάδοχο εντός διαστήµατος δέκα (10) 
εργάσιµων ηµερών από την δεύτερη επανυποβολή του παραδοτέου, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κινήσει τις διαδικασίες επιβολής ποινικών ρητρών 
ή κηρύξεως του αναδόχου έκπτωτου. Εάν παρέλθει άπρακτη η προηγούµενη 
προθεσµία των δέκα (10) εργασίµων ηµερών, τα παραδοτέα θεωρούνται 
παραληφθέντα. 

• Η παρακολούθηση του έργου του αναδόχου από την ΕΠΠΕ, δεν απαλλάσσει τον 
ανάδοχο από την ευθύνη του για σφάλµατα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα 
διαπιστωθούν κατά την οριστική παραλαβή του έργου και τα οποία ο ανάδοχος 
υποχρεούται να αναµορφώσει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο, έστω 
κι αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου. 

• Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εµπρόθεσµη παράδοση, 2ον) την 
ολοκλήρωση του εκάστου παραδοτέου και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά τις 
εκτελεσθείσες εργασίες, την πραγµατοποίηση των τυχόν διορθώσεων ή 
συµπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση των προβληµάτων που 
διαπιστώθηκαν, κατά την παραλαβή, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής ανά παραδοτέο εις τριπλούν και το παραδίδει αρµοδίως. 

• Η οριστική παραλαβή του έργου της παρούσας προκήρυξης πραγµατοποιείται µετά 
την πλήρως και προσηκόντως ολοκλήρωση του συνόλου του έργου, µε το 
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τελευταίου 
παραδοτέου του έργου, στο οποίο πιστοποιείται αφενός η οριστική παραλαβή του 
τελευταίου παραδοτέου και αφετέρου η οριστική παραλαβή του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

6.1. Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησής του. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάµεσης φάσης του Έργου ή του συνόλου 
του έργου από υπέρβαση τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας ή πληµµελούς εκπλήρωσης 
όρων της Σύµβασης, µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 
µετά από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, µπορούν 
να επιβάλλονται οι κατωτέρω κυρώσεις: 

α. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης φάσεων του του έργου ή µη παράδοσης παραδοτέων 
όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραµµα του Έργου, ή πληµµελούς εκπλήρωσης των 
όρων της Σύµβασης από υπαιτιότητα του Αναδόχου, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να 
καταβάλλει ως ποινική ρήτρα 1) για κάθε ηµέρα καθυστέρησης ποσοστό 5% της µέσης 
ηµερήσιας αξίας του  Έργου (η οποία προκύπτει αφού διαιρεθεί η συµβατική αξία (χωρίς 
ΦΠΑ) µε τον αριθµό εργασίµων ηµερών του συµβατικού χρονοδιαγράµµατος) και 2) για 
κάθε παραβίαση όρου ποσοστό έως 10% του συµβατικού τιµήµατος που αντιστοιχεί στο 
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παραδοτέο που αφορά η πληµµέλεια (το οποίο προκύπτει από την αντιστοίχιση του 
συνολικού κόστους των ανθρωποµηνών της Οµάδας Έργου, Υπευθύνου και µελών) σε 
αντιστοίχηση µε τα παραδοτέα, όπως αυτά θα έχουν καθοριστεί στην οικονοµική 
προσφορά του αναδόχου), κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. 

β. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο που δεν 
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει 
ουσιώδη όρο της Σύµβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε 
αποζηµίωση, και µπορεί να του επιβάλλει, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, 
αθροιστικά ή διαζευκτικά, τις κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 34 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/10-07-
2007) 

6.2. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε εργάσιµες ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη 
Σύµβαση (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και οι προθεσµίες χωρίς µεταθέσεις. 

6.3. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος 
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της ΕΥΣΥ∆Ε 
ΥΠΕΣ. 

6.4. Οι ποινικές ρήτρες θα παρακρατούνται από την αµοιβή του Αναδόχου ή θα 
καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

6.5. Σε περίπτωση επέκτασης του χρονοδιαγράµµατος της Σύµβασης, οι ποινικές 
ρήτρες θα εξακολουθούν να υπολογίζονται βάσει του αρχικού χρονοδιαγράµµατος της 
Σύµβασης. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα µέλη 
της Ένωσης, τα οποία συµφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως 
άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα µέλη της Ένωσης. 

6.6. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την 
κρίση της, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το 
αναλογούν συµβατικό τίµηµα. 

6.7. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης φάσεων  του Έργου  µε αποδεδειγµένη 
υπαιτιότητα της Υπηρεσίας µπορεί να µετατίθεται ισόχρονα ο χρόνος παράδοσης, µετά 
από εισήγηση και ειδική αιτιολόγηση της ΕΠΠΕ και απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΤΙΜΗΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Το Συµβατικό Τίµηµα (καλούµενο εφεξής “Τίµηµα”) για την εκτέλεση του Έργου από την 
Ανάδοχο, ορίζεται στο ποσό των .................... µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ο 
οποίος ανέρχεται στο ποσό των ........................, ήτοι συνολικού ποσού 
....................... Στο ποσό αυτό συµπεριλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις.  
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Η καταβολή του Τιµήµατος από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνει σε βάρος 
των πιστώσεων του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 455/8 (ενάριθµος 
κωδικός έργου 2012ΣΕ45580005). 

Η αµοιβή του αναδόχου του έρχου θα καταβληθεί τµηµατικά ως εξής:  

� Χορήγηση Α’ δόσης  25%, του συµβατικού τιµήµατος, συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ, µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του παραδοτέου Α΄ 

� Χορήγηση Β’ δόσης  35%, του συµβατικού τιµήµατος, συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ, µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του παραδοτέου Β’  

� Χορήγηση Γ’ δόσης  40%, του συµβατικού τιµήµατος, συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ, µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του παραδοτέου Γ’ . 

Σηµειώνεται ότι η τιµολόγηση από τον ανάδοχο θα πρέπει να είναι διακριτή/χωριστή για 
κάθε δόση. 

Στην ανωτέρω αµοιβή περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη του αναδόχου για την εκπόνηση του 
έργου. 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 8% για την παροχή 
υπηρεσιών (Άρθρο 55 παρ. 1 εδ. στ΄, Ν2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94) στην καθαρή αξία. 

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

Στην ανωτέρω αµοιβή περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη του αναδόχου για την εκπόνηση του 
έργου. 

Τα δικαιολογητικά πληρωµής είναι τα αναφερόµενα στο Άρθρο 35 του Κανονισµού 
Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Π.∆. 118/2007), καθώς και στην υπ΄ αριθµό 
2024709/601/0026/1998 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 431/Β/7.5.1998). 

Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νοµικής προσωπικότητας, τα 
παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα µέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, 
τηρουµένων των αναλογούντων ποσοστών συµµετοχής τους και ανάλογα µε το µέρος 
του έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην έγγραφη 
συµφωνία συνεργασίας των εταιρειών και στην τεχνική προσφορά της σχετικής ένωσης ή 
κοινοπραξίας και µε αναφορά στην περιγραφή αυτή. 

Η πληρωµή της αξίας του εκτελεσθέντος Έργου θα γίνεται:  

α) µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή και  

β) σύµφωνα µε την ροή χρηµατοδότησης της πράξης. 

Σηµειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωµή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ 
µέρους του κατάθεσης των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων 
(τιµολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, των 
ασφαλιστικών εισφορών και των λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 
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ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ 
αρ. ....................... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης τ… ...................., αξίας 
..................., που αντιπροσωπεύει το 5%  επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς το Φ.Π.Α, 
διάρκειας …………….  

Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας επιστρέφεται σε εύλογο χρονικό 
διάστηµα µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου Έργου, και 
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα 
δύο συµβαλλόµενα µέρη, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµόδιου οργάνου (άρθρο 24 παρ.4 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών 
∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007). 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ / ΕΥΘΥΝΗ 

10.1. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, µετά από εισήγηση της ΕΠΠΕ να καταγγείλει 
εγγράφως καθ’ οιονδήποτε χρόνο την παρούσα Σύµβαση και να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο αυτής και κάθε δικαιώµατος που απορρέει από αυτή, εφόσον ο ανάδοχος 
υπαιτίως παραβεί οποιαδήποτε τις συµβατικές του Υποχρεώσεις, θεωρουµένων όλων ως 
ουσιωδών και δεν άρει την παράβαση αυτή εντός δέκα (10)  ηµερολογιακών ηµερών 
σχετική έγγραφη ειδοποίησή του από την ΕΠΠΕ. Για τα θέµατα κήρυξης του αναδόχου 
έκπτωτου και τις επιβαλλόµενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι 
διατάξεις του άρθρου 34 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 
150/Α/10-07-2007). 

10.2. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζηµίες ή 
διαφυγόντα κέρδη υποστεί ο ανάδοχος από την καταγγελία της Σύµβασης, σύµφωνα µε 
τα αναφερόµενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 

10.3. Η έγγραφη καταγγελία της Σύµβασης δεν επηρεάζει δικαιώµατα και υποχρεώσεις 
των µερών, που προϋπήρχαν της καταγγελίας και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από 
ευθύνες και υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη Σύµβαση ή το Νόµο σε σχέση µε 
συµβατικές εργασίες, που έχουν εκτελεστεί πριν την έγγραφη καταγγελία, ούτε την 
Αναθέτουσα Αρχή από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του τµήµατος του έργου που 
παραδόθηκε και παραλήφθηκε οριστικά, πλήρως και προσηκόντως.  

ΑΡΘΡΟ 11 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ /∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/ 
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 
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11.1. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που ο Αντισυµβαλλόµενος αποκτά κατά την 
εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης ή οι οποίες σχετίζονται µε αυτήν, 
συµπεριλαµβανοµένων όλων των αναλυτικών στοιχείων της εγκεκριµένης Πράξης 
(εφεξής καλούµενες «Πληροφορίες») θα τηρούνται εµπιστευτικές και δεν θα 
κοινολογούνται σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε θα χρησιµοποιούνται από τον 
Αντισυµβαλλόµενο µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που αφορά στον σκοπό 
της παροχής των υπηρεσιών της παρούσας. 

11.2. Ο Αντισυµβαλλόµενος οφείλει να επιστρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή όλο το υλικό 
των πληροφοριών που κατείχε µε τη λήξη τους παρούσας σύµβασης µε οποιοδήποτε 
τρόπο. 

11.3. Όλα τα σχέδια, οι εκθέσεις, τα έγγραφα ή/και τα δεδοµένα και εν γένει κάθε έργο, 
που εµπίπτει στις διατάξεις περί πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας που 
παράγονται από τον Αντισυµβαλλόµενο κατά την παροχή των Υπηρεσιών ή ως 
αποτέλεσµα της παροχής αυτών, ανήκουν στην κυριότητα της Αναθέτουσας Αρχής, 
εκχωρουµένων και µεταβιβαζόµενων ήδη δια του παρόντος σ’ αυτόν όλων των σχετικών 
δικαιωµάτων και εξουσιών πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, χωρίς πρόσθετο 
αντάλλαγµα, πλην του οριζόµενου στην παρούσα, το οποίο ρητά συµφωνείται ότι 
περιλαµβάνει και το για την εκχώρηση νόµιµο αντάλλαγµα. 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Κανένας από τους συµβαλλόµενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των 
συµβατικών υποχρεώσεών του, αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.∆.118/2007«Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 
150/Α/10-07-2007). 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

Ο ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει την παρούσα σύµβαση ή 

µέρος της ή οποιοδήποτε δικαίωµα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ∆Ε ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 

• Οι διατάξεις του Π.∆. 60/2007, του Π.∆. 118/2007 και οι λοιπές περί προµηθειών 
του ∆ηµοσίου διατάξεις 

• Η σχετική Απόφαση και το τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ∆ιαγωνισµού 

• Η Τεχνική και οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου, σύµφωνα µε την 
προαναφερόµενη απόφαση και το τεύχος Προκήρυξης. 
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ΑΡΘΡΟ 15 

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των µερών σχετικά µε την ερµηνεία και εκτέλεση της 
παρούσας Σύµβασης επιλύεται από τα αρµόδια ∆ικαστήρια των Αθηνών. 

Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όµοια αντίτυπα και αφού διαβάστηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε νόµιµα από τους συµβαλλόµενους. 

Από τα τρία (3) όµοια αντίτυπα της σύµβασης αυτής, τα δύο έλαβαν τα συµβαλλόµενα 
µέρη και το τρίτο θα κατατεθεί από τον Εργοδότη στην Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού 
Ελέγχου. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ   ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο Υποψήφιος ανάδοχος καλείται στην τεχνική του προσφορά να παρέχει αναλυτική περιγραφή της 

αρχιτεκτονικής του προσφερόµενου συστήµατος. Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική θα πρέπει να δίνει 

έµφαση στα σηµεία διασύνδεσης και διαλειτουργίας των συστηµάτων. Τα προσφερόµενα 

υποσυστήµατα της διαδικτυακής πύλης (CMS) και του αποθετηρίου θα πρέπει να βασίζονται σε 

ανοικτά πρότυπα, να είναι ανοικτού κώδικά και να λειτουργούν τόσο σε περιβάλλον windows όσο 

και linux. 

V.1 ∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του έργου είναι η δηµιουργία κοινής διεπαφής αναζήτησης για 

τα συστήµατα της Βιβλιοθήκης του Ιστορικού Αρχείου και του νέου Αποθετηρίου. Ο ανάδοχος θα 

πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο ολοκλήρωσης των συστηµάτων ώστε από τη νέα 

διαδικτυακή πύλη να είναι αναζητήσιµα όλα τα τεκµήρια τα οποία υπάρχουν στις βάσεις της 

Βιβλιοθήκης, του Ιστορικού Αρχείου και του Αποθετηρίου. 

Για όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει και το απαραίτητο 

στρώµα διαλειτουργικότητας, ώστε να είναι δυνατή η ανταλλαγή των απαιτούµενων δεδοµένων µε 

τρίτα συστήµατα για την διεκπεραίωση των υπηρεσιών που θα προσφέρει η πύλη. Το στρώµα 

διαλειτουργικότητας που θα υλοποιηθεί θα είναι ουσιαστικά ένα ενδιάµεσο υποσύστηµα 

(Middleware) το οποίο θα µεταφέρει δεδοµένα από και προς τα συστήµατα των φορέων 

προκειµένου να διεκπεραιώνονται κανονικά οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του συστήµατος. Κατά το 

σχεδιασµό της σχετικής υποδοµής θα πρέπει να ληφθεί υπόψη - ώστε να γίνει συµµόρφωσή του µε 

- το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και τα Πρότυπα 

∆ιαλειτουργικότητας (e-gif), τα οποία έχουν καταρτιστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών - Γενική 

Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

V.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Το έργο πρόκειται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει στην υφιστάµενη πληροφοριακή υποδοµή 

της Βιβλιοθήκης και κατά συνέπεια θα εκµεταλλευτεί τις διατάξεις ασφαλείας που προβλέπονται για 

τη λειτουργία της. 

V.3 ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

H αποτελεσµατική παροχή των ψηφιακών υπηρεσιών που προβλέπονται, προϋποθέτει ότι το 

σύνολο των πληροφοριακών συστηµάτων θα πρέπει να καλύπτει και ένα σύνολο από ειδικές 
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ποιοτικές προδιαγραφές / χαρακτηριστικά στις οποίες ο ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη 

προσοχή: 

• Πηγαίος κώδικας. Όλος ο κώδικας που θα αναπτυχθεί από τον Ανάδοχο για την υλοποίηση 

του συστήµατος ηλεκτρονικών υπηρεσιών του παρόντος έργου θα πρέπει να παραδοθεί 

στην Αναθέτουσα Αρχή.   

• Χρήση Τεχνολογικών προτύπων. Οι τεχνολογίες που θα χρησιµοποιηθούν για την 

υλοποίηση της πληροφοριακής υποδοµής θα πρέπει να είναι συµβατές µε διεθνώς 

αναγνωρισµένα τεχνολογικά πρότυπα (π.χ. HTML, XML, Voice XML, LDAP, κ.λπ.). 

Επιπλέον, επιθυµητή είναι και η ανεξαρτησία του συστήµατος από κάποιο συγκεκριµένο 

λειτουργικό σύστηµα (platform independent), καθώς και από βάση δεδοµένων (RDBMS 

independent) 

• Χρήση Σύγχρονων / ∆οκιµασµένων Τεχνολογιών (State of the Art). Η υλοποίηση της 

πληροφοριακής υποδοµής θα πρέπει να βασιστεί σε σύγχρονες τεχνολογίες, προκειµένου 

να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητά της στο χρόνο. Παράλληλα, θα πρέπει αυτές οι 

τεχνολογίες να είναι δοκιµασµένες και ώριµες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία της 

προτεινόµενης λύσης. 

• Συντηρησιµότητα – Επεκτασιµότητα (Maintainability / Extensibility). Η αρχιτεκτονική του 

συστήµατος θα πρέπει να διασφαλίζει την όσο το δυνατόν ευκολότερη και µε µικρότερο 

κόστος επέµβαση στη λειτουργικότητα των εφαρµογών του – τόσο για την τροποποίηση 

των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών, όσο και για την επέκτασή τους – καθώς και στην 

ολοκλήρωσή του µε άλλες µελλοντικές εφαρµογές από την Αναθέτουσα Αρχή. Βασικές 

προϋποθέσεις για τα ανωτέρω είναι η ύπαρξη:  

-Αρθρωτής (modular) αρχιτεκτονικής. Το σύστηµα θα πρέπει να αποτελείται από δοµικές µονάδες 

(components) µε ξεκάθαρα όρια, χωρίς αυτά να παραβιάζονται και χωρίς να υπάρχουν 

υπερκαλύψεις. Παράλληλα, θα πρέπει κάθε δοµική µονάδα να έχει µια τεκµηριωµένη και 

δηµοσιευµένη διεπαφή επικοινωνίας (API).  

-∆ιάκρισης ανάµεσα στο περιεχόµενο και την εµφάνιση του συστήµατος (content/design 

separation). 

-Πολυστρωµατικής (Ν-tier) αρχιτεκτονικής για την ευελιξία της κατανοµής του φόρτου εργασίας, 

για την αποδοτικότερη εκµετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιµότητα. 

-Ανοικτού περιβάλλοντος ως προς τη µεταφορά και ανταλλαγή δεδοµένων µε άλλα συστήµατα. 

Αυτό προϋποθέτει την αξιοποίηση/ παραµετροποίηση ευρέως αποδεκτών προτύπων ΧΜL για την 

µοντελοποίηση των δεδοµένων και των συνοδευτικών τους εγγράφων τα οποία ανταλλάσσονται 

στo πλαίσιo των υπηρεσιών που θα υλοποιηθούν, καθώς και την τεκµηρίωση όλων των σχηµάτων 

δεδοµένων και µεταδεδοµένων που χρησιµοποιούνται από τις νέες υπηρεσίες. 



 

 
 

 

 

 

 

102 από 123 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

V.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Σηµαντικό στοιχείο του συγκεκριµένου έργου είναι η ολοκλήρωση των υπηρεσιών, ώστε αυτές να 

εξυπηρετούν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Στα πλαίσια άλλου υποέργου (Υποέργο 3: Αναβάθµιση 

χώρων, προµήθεια και εγκατάσταση αναγκαίου εξοπλισµού ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ- ΕΤΠΑ/χρήση ρήτρας 

ευελιξίας) προβλέπεται η προµήθεια ειδικού εξοπλισµού για ΑΜΕΑ και η αναβάθµιση των χώρων της 

βιβλιοθήκης ώστε να είναι προσβάσιµοι σε ΑΜΕΑ.  Στα πλαίσια του παρόντος έργου ο ανάδοχος θα 

πρέπει: 

• Να  ολοκληρώσει το σύνολο  των παρεχόµενων υπηρεσιών τόσο στο ηλεκτρονικό 

περιβάλλον του Αποθετηρίου, της Βιβλιοθήκης, του Ιστορικού Αρχείου όσο και στον 

ιστότοπο της Βιβλιοθήκης ως προς τις απαιτήσεις προσβασιµότητας από ΑΜΕΑ, και άλλες 

ευπαθείς οµάδες πληθυσµού, και να εφαρµοστούν, όπου υπάρχουν, οι σχετικοί διεθνώς 

αναγνωρισµένοι κανόνες και οδηγίες προσβασιµότητας WCAG 2 (επίπεδο ΑΑ) 

V.5 EΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Η πρόσβαση στις παρεχόµενες ψηφιακές υπηρεσίες µέσω της διαδικτυακής πύλης θα 

πραγµατοποιείται µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους – επίπεδα πιστοποίησης. Θα 

δηµιουργηθούν κατ’ ελάχιστο τρία (3) επίπεδα πρόσβασης τα οποία έχουν ως εξής: 

• Απλός χρήστης: Η πρόσβαση είναι ελεύθερη προς κάθε ενδιαφερόµενο µέσω του 

διαδικτύου 

• Πιστοποιηµένος Χρήστης: Η πρόσβαση θα επιτρέπεται µόνο σε χρήστες που διαθέτουν 

έγκυρο όνοµα / κωδικό χρήστη (username / password) το οποίο απέκτησαν όταν επέλεξαν 

να εγγραφούν στη διαδικτυακή πύλη  

• ∆ιαχειριστής: Η πρόσβαση θα επιτρέπεται µόνο σε χρήστες που διαθέτουν έγκυρο όνοµα / 

κωδικό χρήστη (username / password), όπως έχουν αποδοθεί από την Υπηρεσία. 

V.6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Στις αρµοδιότητες του Αναδόχου περιλαµβάνεται η διενέργεια προγραµµάτων κατάρτισης α) των 

στελεχών του φορέα που θα κληθούν να αναλάβουν την υποστήριξη της λειτουργίας των νέων 

συστηµάτων µετά το πέρας της πιλοτικής λειτουργίας και β) των καταθετών/τριών υλικού στο 

Αποθετήριο, οι οποίοι ως επί το πλείστον θα βρίσκονται εκτός της έδρας της υπηρεσίας της 

Αναθέτουσας Αρχής και ενδεχοµένως εκτός των ορίων του Νοµού Αττικής (καθηγητές και 

ερευνητές σε διάφορα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και ερευνητικά κέντρα της χώρας) .  Επίσης πρέπει να 

ληφθεί υπόψη ότι µπορεί κάποιοι/ες από τους καταθέτες/τριες να µην έχουν εξοικείωση µε τη 

χρήση Η/Υ ή να χρειάζονται ειδική εκπαίδευση ΑµΕΑ. 

Το πρόγραµµα εκπαίδευσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας  
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Στους στόχους των υπηρεσιών εκπαίδευσης περιλαµβάνονται: 

• Η ολοκληρωµένη µεταφορά τεχνογνωσίας προς ένα ικανό πυρήνα τεχνικών και 

διαχειριστών του Φορέα οι οποίοι θα αναλάβουν, µετά το πέρας του Έργου, τη  διαχείριση, 

υποστήριξη και περαιτέρω εξέλιξη των συστηµάτων. 

• Η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων σε ένα αντιπροσωπευτικό αριθµό χρηστών του 

νέου συστήµατος λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο της λειτουργικότητας που αυτό καλύπτει. 

• Η παραγωγή του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού που θα συµβάλει στην γρήγορη 

εξοικείωση και προσαρµογή των χρηστών στο νέο σύστηµα και στην προσπάθεια για την 

αξιοποίηση στο µέγιστο βαθµό των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα νέα συστήµατα. 

Οι σχετικές ενέργειες εκπαίδευσης και προσαρµογής θα πρέπει να σχεδιαστούν και να εκτελεστούν 

µε τέτοιο τρόπο ώστε οι εκπαιδευόµενοι χρήστες να µπορούν να αφοµοιώνουν την εκπαιδευτική 

ύλη που τους παρέχεται.  

Το πρόγραµµα θα διαµορφωθεί οριστικά από τον Aνάδοχο και θα εγκριθεί από το Φορέα ο οποίος 

αναλαµβάνει την ευθύνη να υποδείξει το στελεχιακό δυναµικό που θα εκπαιδευθεί και το οποίο στη 

συνέχεια θα αναλάβει την αρµοδιότητα αποτελεσµατικής λειτουργίας της εφαρµογής.  

Αρµοδιότητα του Αναδόχου που θα υλοποιήσει το πρόγραµµα εκπαίδευσης αποτελεί: 

• Ο καθορισµός των προγραµµάτων βασικής κατάρτισης που θα προβλεφθούν στο πλαίσιο 

του έργου, σε συσχέτιση µε το γνωστικό υπόβαθρο και το ρόλο των διαφόρων κατηγοριών 

χρηστών (χρονοδιάγραµµα, αντικείµενο κλπ). 

• Η παροχή των απαραίτητων υποδοµών για τη διενέργεια της εκπαίδευσης. 

• Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού και των εγχειριδίων χρήσης που 

πρόκειται να χρησιµοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα. 

• Η διενέργεια των προγραµµάτων εκπαίδευσης για προβλεπόµενο αριθµό χρηστών, 

διαχειριστών και τεχνικών εµπειρογνωµόνων. 

V.7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  «ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει υπηρεσίες εγγύησης για την καλή λειτουργία του συνόλου του 

φυσικού αντικειµένου του έργου, λογισµικού και εξοπλισµού. Με την οριστική παραλαβή του έργου 

θα αρχίσει η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν υποστήριξης) η οποία θα είναι 

τρία (3) έτη. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας υπολογίζεται από την ηµεροµηνία οριστικής 

παραλαβής του τελευταίου παραδοτέου του έργου. Ο ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέσει µετά 

την οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας . 

 

Γενικές απαιτήσεις  

Στην εγγύηση καλής λειτουργίας  που θα προτείνει ο ανάδοχος πρέπει να συµπεριλάβει τις εξής 

ελάχιστες απαιτήσεις: 



 

 
 

 

 

 

 

104 από 123 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• Επιστηµονική υποστήριξη έργου 

• Τακτική ή Προληπτική συντήρηση εξοπλισµού και λογισµικού 

• Επισκευαστική συντήρηση εξοπλισµού και λογισµικού 

• Παραµετροποίηση/ανάπτυξη λογισµικού 

• Άµεση βοήθεια (Help Desk) 

• Χρόνοι απόκρισης βλαβών 

• Χρόνοι αποκατάστασης βλαβών 

 

Ειδικά για τους χρόνους απόκρισης και αποκατάστασης βλαβών ισχύουν τα εξής: 

 

Χρόνος αποκατάστασης βλάβης 

Η αποκατάσταση της βλάβης ή δυσλειτουργίας θα πρέπει να πραγµατοποιείται: 

• µέσα σε 4 ηµέρες  

Σε περίπτωση υπέρβασης των χρόνων αποκατάστασης βλάβης για κάθε επιπλέον µέρα µη 

αποκατάστασης θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση µε ακόλουθων τιµών: 

• 0,5% επί του κόστους των προσφερόµενων προϊόντων και των υπηρεσιών εγκατάστασης 

και παραµετροποίησης που παρουσιάζουν την σχετική βλάβη. 

Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστηµα ενός (1) µήνα από την εκδήλωση της βλάβης χωρίς 

αυτή να αποκατασταθεί, η Υπηρεσία µπορεί να προβεί σε κατάπτωση (ολική ή µερική) του ποσού 

της εγγυητικής επιστολής κατά περίπτωση. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Για τη συµπλήρωση των πινάκων συµµόρφωσης του ελάχιστου προσφερόµενου εξοπλισµού και 

υπηρεσιών, ισχύουν τα παρακάτω: 

– Στη Στήλη «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

– Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σηµαίνει ότι η αντίστοιχη 

προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθµός που σηµαίνει 

υποχρεωτικό αριθµητικό µέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συµµόρφωση, 

θεωρούµενα ως απαράβατοι όροι σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που 

δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

– Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συµπληρωθεί µε τη λέξη «ΝΑΙ» ή µε κάποιον αριθµό, 

τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους µη 

απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται. Ωστόσο η κάλυψη µη 

απαράβατων όρων, θα αξιολογηθεί θετικά. 
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– Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη µορφή ΝΑΙ / 

ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθµητικό 

µέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. 

Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η 

αρµόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της 

απαίτησης. 

– Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή στην Τεχνική Προσφορά ή 

σε Παράρτηµα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο µπορεί να περιλαµβάνει αριθµηµένα 

Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του 

εξοπλισµού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές µεθοδολογίας 

εγκατάστασης και υποστήριξης κ.λπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου 

τεκµηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συµµόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήµατος 

καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόµενων του. 

– Είναι απαιτητή η συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το 

δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). 

Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραµµιστεί το σηµείο που 

τεκµηριώνει τη συµφωνία και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα 

Συµµόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 

Ο υποψήφιος ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης µε την απόλυτη 

ευθύνη της ακρίβειας των δεδοµένων. 

Πίνακες Συµµόρφωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την 

απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. 

Α1.1 Σύστηµα διαχείρισης τεκµηρίων / Αποθετήριο 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 
Α5.1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

A5.1.1.1 

Το σύστημα του αποθετηρίου θα πρέπει να 

είναι προσβάσιμο μέσω του διαδικτύου 

(web based) και να είναι συμβατό με τους 

γνωστούς φυλλομετρητές (Internet 

Explorer,Mozilla Firefox, Opera, Google 

Chrome). 

ΝΑΙ   

A5.1.1.2 
Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να 

λειτουργεί σε περιβάλλον Linux και 

Windows. 

ΝΑΙ   

A5.1.1.3 Η διεπαφή όλων των υποσυστημάτων και ΝΑΙ   
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των εφαρμογών του αποθετηρίου θα 

πρέπει να είναι διαθέσιμες τουλάχιστον 

στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. 

A5.1.1.4 

Για κάθε λειτουργία των παραπάνω 

υποσυστημάτων θα πρέπει να παρέχεται 

on line βοήθεια τουλάχιστον στην Ελληνική 

και στην Αγγλική γλώσσα. 

ΝΑΙ   

A5.1.1.5 

Θα πρέπει να παρέχονται εγχειρίδια : 

τεχνικά, εγκατάστασης, χρήσης. Η 

ενημέρωση των εγχειριδίων σε κάθε 

ενημέρωση του λογισμικού ή μετατροπή 

υλικού είναι απαραίτητη. 

ΝΑΙ   

A5.1.1.6 
Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει 

πολυγλωσσία. 
ΝΑΙ   

A5.1.1.7 

Το σύστημα θα πρέπει να είναι λογισμικό 

Ανοικτού Κώδικα (Οpen Source) και να 

δίνεται με δικαίωμα χρήσης ανοιχτού 

λογισμικού. 

ΝΑΙ   

A5.1.1.8 

Το σύστημα του αποθετηρίου θα πρέπει να 

βασίζεται σε υπάρχοντα συστήματα τα 

οποία  να υποστούν ανάλογες 

τροποποιήσεις, παραμετροποιήσεις 

προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις 

συγκεκριμένες ανάγκες όπου απαιτείται. 

ΝΑΙ   

A5.1.1.9 

Το σύνολο των διεπαφών του συστήματος 

θα πρέπει να είναι ελκυστικό, ευχάριστο 

και φιλικό προς όλους τους χρήστες 

(διαχειριστές, καταθέτες, αναγνώστες). 

ΝΑΙ   

A5.1.1.10 

Θα πρέπει να μην υπάρχει περιορισμός 

στον αριθμό των χρηστών που θα μπορούν 

ταυτόχρονα να έχουν πρόσβαση στο 

αποθετήριο και μην απαιτείται η αγορά 

άδειας χρήσης για κάθε χρήστη του 

συστήματος. 

ΝΑΙ   

A5.1.1.11 

Θα πρέπει να μην υπάρχει περιορισμός 

στον αριθμό των χρηστών που θα εισάγουν 

δεδομένα στο αποθετήριο και να μην 

απαιτείται η αγορά άδειας χρήσης για κάθε 

χρήστη του συστήματος. 

ΝΑΙ   

A5.1.1.12 

Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει 

διαβαθμισμένη πρόσβαση σε όλες τις 

λειτουργίες του για κάθε κατηγορία 

χρηστών (τεκμηριωτές, απλοί χρήστες, 

διαχειριστές). 

ΝΑΙ   

A5.1.1.13 
Το αποθετήριο θα πρέπει να υποστηρίζει 

την διαχείριση σύνθετων ψηφιακών 

τεκμηρίων (π.χ. η εικόνα του εξωφύλλου 

ΝΑΙ   
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ενός βιβλίου μαζί με το αρχείο PDF με το 

περιεχόμενό του). 

A5.1.1.14 
Το αποθετήριο θα πρέπει να υποστηρίζει 

πολυμεσικό υλικό. 
ΝΑΙ   

A5.1.1.15 
Θα πρέπει να μην απαιτείται αγορά αδειών 

χρήσης σχετιζόμενη με τον αριθμό των 

χρηστών της Βάσης Δεδομένων. 

ΝΑΙ   

A5.1.1.16 

Το σύστημα του αποθετηρίου θα  πρέπει 

να μην έχει περιορισμούς σχετικά με τον 

αριθμό των ψηφιακών τεκμηρίων που θα 

μπορούν να εισαχθούν στο αποθετήριο, και 

να μην απαιτείται η αγορά άδειας χρήσης 

σχετιζόμενης με τον αριθμό τεκμηρίων του 

αποθετηρίου. 

ΝΑΙ   

A5.1.1.17 

Το σύστημα του αποθετηρίου θα πρέπει να 

παρέχει δυνατότητες δημιουργίας, 

διαχείρισης και προβολής μιας ή 

περισσοτέρων ψηφιακών συλλογών. 

ΝΑΙ   

A5.1.1.18 

Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει 

εργαλεία και μεθόδους για τη σωστή 

οργάνωση, εισαγωγή, διαχείριση, 

διαγραφή κλπ. του ψηφιακού υλικού για 

την αποφυγή πλεονασμού και την 

εξασφάλιση της ακεραιότητας και της 

εγκυρότητας των δεδομένων. 

ΝΑΙ   

A5.1.1.19 

Το σύστημα θα πρέπει να διατηρεί ιστορικό 

χρήσης για τις κινήσεις (π.χ. εισαγωγή, 

αριθμός συγγραφέων που υποβάλλει υλικό 

και τι υλικό, κα.) που παρατηρούνται στα 

ψηφιακά αντικείμενα. 

ΝΑΙ   

A5.1.1.20 

Το σύστημα θα πρέπει να  επικοινωνεί 

μέσω LDAP πρωτοκόλλου με καταλόγους 

χρηστών ή να διαθέτει μηχανισμούς single 

sign-on πιστοποίησης χρηστών (π.χ. 

Shibboleth). 

ΝΑΙ   

A5.1.1.21 
Το σύστημα θα πρέπει να είναι 

ολοκληρωμένο ως προς τις λειτουργίες του. 
ΝΑΙ   

A5.1.1.22 

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες 

ανάγκες και απαιτήσεις πρόσβασης στις 

υπηρεσίες του τόπου από ΑΜΕΑ και άλλες 

ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, και να 

εφαρμοστούν, όπου υπάρχουν, οι σχετικοί 

διεθνώς αναγνωρισμένοι κανόνες και 

οδηγίες προσβασιμότητας WCAG 2 

(επίπεδο ΑΑ). 

ΝΑΙ   

Α5.1.2 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

A5.1.2.1 Το αποθετήριο θα πρέπει να υποστηρίζει ΝΑΙ   
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την απόθεση και τεκμηρίωση ποικίλων 

μορφοποιήσεων αρχείων κειμένου, 

εικόνας, ήχου, video κλπ. Κατ’ ελάχιστον να 

υποστηρίζονται οι μορφοποιήσεις PDF, 

DOC, PPT, JPEG, TIFF, BMP, PNG,  

MPEG, AVI, MP3, WAV. ( Να αναφερθούν 

τυχόν επιπλέον μορφοποιήσεις που 

υποστηρίζονται). 

A5.1.2.2 

Το λογισμικό του αποθετηρίου αλλά και το 

υφιστάμενο λειτουργικό σύστημα θα 

πρέπει να ενοποιούνται και να 

συνεργάζονται με εξωτερικά λογισμικά / 

υπηρεσίες εντοπισμού ιών. Σκοπός είναι η 

προστασία της λειτουργίας του 

αποθετηρίου από τυχόν μολυσμένα με ιούς 

αρχεία που κατατίθενται από τους χρήστες. 

ΝΑΙ   

A5.1.2.3 

Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει φόρμα 

υποβολής των μεταδεδομένων όπου ο 

καταθέτης θα ορίζει και τους όρους χρήσης 

και την πολιτική πρόσβασης που επιθυμεί. 

ΝΑΙ   

A5.1.2.4 

Κάθε εισαγωγή τεκμηρίων στο αποθετήριο 

θα ακολουθεί μια τυποποιημένη 

διαδικασία. Α) κατάθεση τεκμηρίου και 

επιλογή όρων χρήσης (π.χ. creative 

commons) Β) αποδοχή των στοιχείων του 

τεκμηρίου που έχουν καθοριστεί από τον 

διαχειριστή και Γ) έγκριση της εισαγωγής 

του τεκμηρίου.  

ΝΑΙ   

A5.1.2.5 

Κατά την κατάθεση τεκμηρίου στο 

αποθετήριο θα παραμένει αυτό 

αδημοσίευτο έως ότου ο διαχειριστής του 

συστήματος να εγκρίνει την δημοσίευση 

του. 

ΝΑΙ   

A5.1.2.6 

Σε περίπτωση απόρριψης τεκμηρίου κατά 

την εισαγωγή του, ο καταθέτης θα πρέπει 

να ενημερώνεται μέσω mail για την αιτία  

που αναφέρεται από τον διαχειριστή του 

συστήματος. 

ΝΑΙ   

A5.1.2.7 

Ορισμός υποχρεωτικών πεδίων κατά την 

υποβολή των μεταδεδομένων όπως ο 

τίτλος, ο συγγραφέας, η ημερομηνία 

αποδοχής της εργασίας, τα οποία αν δεν 

συμπληρωθούν δεν θα είναι δυνατή η 

συνέχεια σε επόμενα βήματα της 

ηλεκτρονικής υποβολής. 

ΝΑΙ   

A5.1.2.8 
Τα πεδία μεταδεδομένων (π.χ. 

ονοματεπώνυμο συγγραφέα,  τίτλος,  
ΝΑΙ   
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λέξεις-κλειδιά, περίληψη του κειμένου) θα 

δύναται να εισάγονται στα Ελληνικά και 

στα Αγγλικά. 

A5.1.2.9 

Για την εισαγωγή λέξεων- κλειδιών ο 

καταθέτης θα έχει τη δυνατότητα να 

επιλέξει να εισάγει δικούς του όρους (με τη 

χρήση κατευθυντήριων οδηγιών 

δημιουργίας θεματικών επικεφαλίδων) ή 

να επιλέξει από λίστα ελεγχόμενων όρων ή 

φράσεων με κάθετες (ιεραρχικές) και 

οριζόντιες συσχετίσεις.  

ΝΑΙ   

Α5.1.3 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  

A5.1.3.1 
Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει μέθοδο 

ευρετηρίασης μεταδεδομένων ή και 

επιλεγμένων πεδίων μεταδεδομένων. 

ΝΑΙ   

A5.1.3.2 

Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την 

πλοήγηση στα περιεχόμενά του, 

επιτρέποντας στο χρήστη να τα ταξινομήσει 

ως προς συγκεκριμένα κριτήρια. 

ΝΑΙ   

A5.1.3.3 

Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει 

δυνατότητα απλής και σύνθετης 

αναζήτησης στα ευρετήρια με τη χρήση 

λογικών τελεστών. 

ΝΑΙ   

A5.1.3.4 

Το σύστημα είναι επιθυμητό να παρέχει 

στο χρήστη τη δυνατότητα ταξινόμησης της 

λίστας των αποτελεσμάτων αναζήτησης 

σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. 

συνάφεια, τίτλος, όνομα συγγραφέα, 

ημερομηνία έκδοσης κλπ). 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ 

 

  

A5.1.3.5 

Το αποθετήριο θα πρέπει να διαθέτει 

σύστημα διαχείρισης καταλόγου 

καθιερωμένων όρων (ονόματα  προσώπων, 

συλλογικών οργάνων, θέματα κλπ). 

ΝΑΙ   

A5.1.3.6 

Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη 

δυνατότητα τα αποτελέσματα της 

αναζήτησης να είναι ανεξάρτητα από τη 

χρήση πεζών – κεφαλαίων, τονισμένων-

άτονων λέξεων που χρησιμοποιήθηκαν 

κατά την αναζήτηση. 

ΝΑΙ   

Α5.1.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ  

A5.1.4.1 
Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει 

εξαγωγή πλήρη ή μερική. 
ΝΑΙ   

A5.1.4.2 
Το αποθετήριο θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα μαζικής εισαγωγής τεκμηρίων. 
ΝΑΙ   

A5.1.4.3 
Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει 

μεμονωμένη ή μαζική εισαγωγή και 

εξαγωγή μεταδεδομένων. 

ΝΑΙ   
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A5.1.4.4 
Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει 

μηχανισμό αυτόματου Backup. 
ΝΑΙ   

A5.1.4.5 
Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει 

παραγωγή αναφορών, με γεννήτρια 

αναφορών. 

ΝΑΙ   

A5.1.4.6 
Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει 

διαχείριση χρηστών, όπου υποστηρίζονται 

διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας. 

ΝΑΙ   

A5.1.4.7 
Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει Editor 

για καθορισμό παραμέτρων.  
ΝΑΙ   

A5.1.4.8 
Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει 

διαδικασίες παραμετροποίησης με τη 

χρήση γλώσσας προγραμματισμού. 

ΝΑΙ   

Α5.1.5 ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ  

A5.1.5.1 
Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει κατ’ 

ελάχιστον τα σχήματα μεταδεδομένων 

Dublin Core, METS. 

ΝΑΙ   

A5.1.5.2 

Το αποθετήριο θα πρέπει να υποστηρίζει 

το OAI-PMH πρωτόκολλο, για να επιτρέπει 

την ανάκτηση των μεταδεδομένων του από 

εξωτερικές υπηρεσίες και συστήματα 

συνάθροισης. 

ΝΑΙ   

A5.1.5.3 

Το σύστημα αυτόνομα ή και με την 

ολοκλήρωσή του με τα υπόλοιπα 

συστήματα θα πρέπει να υποστηρίζει το 

πρότυπο Ζ39.50. 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ 
  

A5.1.5.4 
Το αποθετήριο θα πρέπει να υποστηρίζει 

τα πρωτόκολλα SRU/SRW. 
ΝΑΙ   

 

Α1.2 Σύστηµα διαχείρισης ψηφιακών υπογραφών 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 
Α5.2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Α5.2.1.1 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει και να 

τεκμηριώσει την λειτουργικότητα της Υποδομής 

Δημοσίου Κλειδιού (ΥΔΚ) καθώς και τις 

υπηρεσίες που θα παρέχονται. 

ΝΑΙ   

Α5.2.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α5.2.2.1  

Το προσφερόμενο σύστημα για την Υπηρεσία 

Καταχώρησης / Εγγραφής θα πρέπει να 

υποστηρίζει το σύνολο των λειτουργιών που 

αφορούν τη λήψη, επεξεργασία, και διαχείριση 

των αιτήσεων έκδοσης, τον έλεγχο εγκυρότητάς 

ΝΑΙ   
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τους και την ασφαλή προώθηση των αιτήσεων 

στην υπηρεσία διαχείρισης πιστοποιητικών 

(CA). Η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να μπορεί να 

λειτουργήσει και ως ξεχωριστή οντότητα με την 

ονομασία Αρχή Καταχώρησης ή Αρχή Εγγραφής 

(RegistrationAuthority – RA). 

Α5.2.2.2 
Προσφερόμενες άδειες συστήματος για την 

λειτουργία Αρχών Καταχώρησης /Εγγραφής 
>= 1   

Α5.2.2.3 

Το προσφερόμενο σύστημα για την Αρχή 

Καταχώρησης / Εγγραφής θα πρέπει να 

υποστηρίζει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω 

λειτουργίες: 

Λήψη της αίτησης του ενδιαφερόμενου για 

έκδοση πιστοποιητικού. Το σύστημα που θα 

υλοποιεί την Αρχή Καταχώρησης θα πρέπει να 

υποστηρίζει την ταυτόχρονη υποβολή πολλών 

αιτήσεων. Οι διαφορετικοί τύποι αιτήσεων 

(έκδοση, ανάκληση, ανανέωση πιστοποιητικού) 

που δύναται να εξυπηρετήσει η Αρχή 

Καταχώρησης θα πρέπει να μπορούν να 

αναθέτονται σε διαφορετικούς υπαλλήλους. 

Εφαρμογή όλων των κανόνων της Πολιτικής 

Πιστοποιητικού (CertificatePolicy) και του 

Κανονισμού Πιστοποίησης σχετικά με τις 

διαδικασίες ταυτοποίησης του υποψήφιου 

συνδρομητή.  

Προώθηση της αίτησης για έκδοση του 

πιστοποιητικού. 

ΝΑΙ   

Α5.2.2.4 

Η διαδικασία εγγραφής καθώς και η παροχή 

των Ψηφιακών Πιστοποιητικών θα 

πραγματοποιείται από τους αρμόδιους 

υπάλληλους του Φορέα οι οποίοι θα 

επικοινωνούν ηλεκτρονικά με την  Αρχή 

Καταχώρησης / Εγγραφής και θα εκκινούν τη 

διαδικασία για την έκδοση του Ψηφιακού 

Πιστοποιητικού. Η επικοινωνία με την Αρχή 

Καταχώρησης / Εγγραφής θα πρέπει να γίνεται 

με ασφαλή ηλεκτρονική επικοινωνία (π.χ. μέσω 

σελίδων WEB και ασφαλή επικοινωνία με SSL).  

ΝΑΙ   

Α5.2.2.5  

Το προσφερόμενο σύστημα για την Υπηρεσία 

Διαχείρισης Πιστοποιητικών θα πρέπει να 

παρέχει λειτουργικότητα για την πλήρη 

διαχείριση ενός ψηφιακού πιστοποιητικού 

κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, από την 

έκδοσή ως τη λήξη ή την ανάκλησή του όπως 

παρουσιάζεται παρακάτω. Η υπηρεσία αυτή θα 

πρέπει να μπορεί να υλοποιηθεί ως ξεχωριστή 

ΝΑΙ   
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οντότητα με την ονομασία Αρχή Πιστοποίησης 

(CertificationAuthority – CA).  

Α5.2.2.6  
Προσφερόμενες άδειες συστήματος για την 

λειτουργία Αρχών Πιστοποίησης  
>= 1   

Α5.2.2.7  Αριθμός χρηστών για ψηφιακά πιστοποιητικά >= 300   

Α5.2.2.8  Διάρκεια ισχύς των ψηφιακών πιστοποιητικών >= 3 έτη   

Α5.2.2.9  
Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να 

υποστηρίζει κατ’ ελάχιστον τις λειτουργίες που 

περιγράφονται στην ομότιτλη παράγραφο. 

ΝΑΙ   

Α5.2.2.10 

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να 

διατηρεί μια Λίστα Ανακληθέντων 

Πιστοποιητικών (ΛΑΠ, 

CertificateRevocationList) που θα περιέχει όλα 

τα πιστοποιητικά που είναι άκυρα. Η ΛΑΠ 

πρέπει να είναι προσβάσιμη από όλους τους 

χρήστες. 

ΝΑΙ   

Α5.2.2.11 

Επιπλέον, οι χρήστες της υποδομής πρέπει να 

έχουν την δυνατότητα αναστολής ισχύος και 

ανανέωσης του πιστοποιητικού. Η ανανέωση 

αυτή θα πρέπει να ελέγχεται από την Αρχή 

Πιστοποίησης, ώστε να αποφευχθούν 

περιπτώσεις παροχής της υπηρεσίας, σε 

χρήστες που δεν έχουν πλέον πρόσβαση ή 

εξουσιοδότηση σε αυτή. 

ΝΑΙ   

A5.2.3  ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (CRYPTOGRAPHICFUNCTIONS) 

Α5.2.3.1 

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να 

προσφέρει λειτουργικότητα κρυπτογράφησης 

για τα παρακάτω:  

Ψηφιακές υπογραφές,  

Κρυπτογράφηση αρχείων 

Αυθεντικοποίηση χρηστών 

ΝΑΙ   

A5.2.4  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ (DIRECTORYSERVICES) 

Α5.2.4.1 

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να 

υποστηρίζει λειτουργίες διαχείρισης 

ευρετηρίου (directoryservices) και ειδικότερα:  

Αναζήτηση,  

Ανάκτηση. 

ΝΑΙ   

Α5.2.4.2 

Να περιγραφούν αναλυτικά οι λειτουργίες του 

προσφερόμενου συστήματος έτσι ώστε να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες του συνολικού 

περιβάλλοντος 

ΝΑΙ   

A5.2.5  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATAMANAGEMENT) 

Α5.2.5.1 

Θα πρέπει να προσφερθεί το κατάλληλο 

σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων 

(databasemanagementsystem – DBMS) το 

οποίο θα πρέπει να υποστηρίζει το σύνολο 

ΝΑΙ   
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σχεδόν των λειτουργιών που υλοποιούν τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Α5.2.5.2 

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να 

υποστηρίζει κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι 

λειτουργίες: 

Αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών που 

είναι απαραίτητες για τις υπηρεσίες 

καταχώρησης, χρονοσήμανσης, διαχείρισης 

κλειδιών, διαχείρισης πιστοποιητικών, όπως 

περιγράφονται στις αντίστοιχες παραγράφους. 

Συντήρηση εφεδρικών αντιγράφων σε 

αποθηκευτικά μέσα μαζικής αποθήκευσης. 

ΝΑΙ   

A5.2.6  ΤΗΡΗΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ (AUDITING AND LOGGING) 

Α5.2.6.1 

Βασική λειτουργία της τήρησης ημερολογίου 

θα πρέπει να είναι η καταγραφή όλων των 

στοιχείων που περιγράφουν ένα συμβάν, χωρίς 

απαραίτητα να περιλαμβάνεται το περιεχόμενο 

των δεδομένων που δημιουργούν το συμβάν ή 

που δημιουργούνται από το συμβάν. Τα 

δεδομένα που καταγράφονται στο ημερολόγιο 

θα πρέπει να διευκολύνουν σημαντικά τις 

λειτουργίες παρακολούθησης (auditing) του 

συστήματος και των διαδικασιών και 

συνεισφέρουν στην επίλυση προβλημάτων 

(troubleshooting). 

ΝΑΙ   

A5.2.7  ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

Α5.2.7.1 

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να 

υποστηρίζει την δημιουργία κλειδιών 

(κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού) με χρήση 

της υπηρεσίας κρυπτογράφησης. Πρέπει να 

δίνονται οι παρακάτω κατ’ ελάχιστον 

δυνατότητες σχετικά με τη δημιουργία 

κλειδιών: 

Δημιουργία του ιδιωτικού και δημόσιου 

κλειδιού (ζεύγος κλειδιών) κατόπιν αίτησης του 

ενδιαφερόμενου. 

Δημιουργία του ιδιωτικού και δημόσιου 

κλειδιού (ζεύγος κλειδιών) από τον ίδιο τον 

ενδιαφερόμενο και αποστολή (από τον 

ενδιαφερόμενο) μιας ψηφιακά 

υπογεγραμμένης (με το δημόσιο κλειδί του) 

αίτησης που περιέχει το δημόσιο κλειδί στην 

Αρχή Πιστοποίησης για επικύρωση και 

πιστοποίηση. 

ΝΑΙ   

Α5.2.7.2 

Τα ιδιωτικά κλειδιά των πιστοποιητικών θα 

πρέπει να δημιουργούνται και να 

αποθηκεύονται σε κρυπτογραφικό υλικό. 

ΝΑΙ   
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Α5.2.7.3 

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να 

υποστηρίζει τους παρακάτω ελάχιστους 

μηχανισμούς  διανομής των ιδιωτικών κλειδιών 

των χρηστών: 

Κρυπτογράφηση του κλειδιού από την Αρχή 

Πιστοποίησης με το δημόσιο κλειδί της Αρχής 

Καταχώρησης κατά την διαδικασία αποστολής 

του στην Αρχή Καταχώρησης. 

Αποθήκευση σε έξυπνη κάρτα και διανομή από 

την Αρχή Καταχώρησης. 

ΝΑΙ   

Α5.2.7.4 

Η διάρκεια ισχύος ενός κλειδιού θα πρέπει να 

είναι μια μεταβλητή παράμετρος του 

συστήματος. Όταν λήξει η ισχύς ενός κλειδιού 

θα πρέπει να ανακαλείται το σχετικό 

πιστοποιητικό και να εκδίδεται νέο. 

ΝΑΙ   

Α5.2.7.5 

Η προσφερόμενη υποδομή να διαθέτει 

υποσύστημα διαχείρισης έξυπνων καρτών το 

οποίο να υποστηρίζει τις παρακάτω κατ’ 

ελάχιστον λειτουργίες: 

Αρχικοποίηση: Περιλαμβάνει την 

κρυπτογράφηση που χρησιμοποιείται για 

λόγους ασφάλειας πληροφοριών στην έξυπνη 

κάρτα που θα χρησιμοποιηθεί και τη 

δημιουργία πληροφοριών που εξαρτώνται από 

την κάρτα και είναι απαραίτητα για την 

μοναδική αναγνώριση της κάρτας. Οι έξυπνες 

κάρτες  πρέπει να είναι προστατευμένα με ΡΙΝ. 

Προσωποποίηση (personalisation): Σε αυτό το 

στάδιο μια αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού 

αντιστοιχίζεται με μια συγκεκριμένη κάρτα. Η 

αρχικοποιημένη κάρτα προωθείται στην Αρχή 

Πιστοποίησης η οποία αποθηκεύει στην κάρτα 

το απαραίτητο κρυπτογραφικό υλικό 

(συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων μυστικά 

κλειδιά, δημόσια κλειδιά, πιστοποιητικά και 

τυχαίους αριθμούς). Τέλος, στα πλαίσια της 

υπηρεσίας αυτής, θα πρέπει να λειτουργεί και 

μια διαδικασία καταχώρησης κάθε νέας ή 

απολεσθείσας κάρτας συνοδευόμενης με τα 

στοιχεία του κατόχου της. 

Έκδοση και διανομή της κάρτας. Μετά την 

προσωποποίηση η κάρτα προωθείται στην 

Αρχή Καταχώρησης (π.χ. μέσω ταχυδρομείου) η 

οποία αναλαμβάνει να την παραδώσει στον 

χρήστη. 

Λήξη ισχύος / Ανανέωση τη κάρτας. Η διάρκεια 

ισχύος της κάρτας θα πρέπει να καθοριστεί 

ΝΑΙ   
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κατά την διάρκεια της μελέτης εφαρμογής και 

σύμφωνα με τον χρόνο ζωής πιστοποιητικών. 

Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει 

μηχανισμός με τον οποίο να ενημερώνεται η 

υπηρεσία ευρετηρίου σχετικά με την 

κατάσταση του πιστοποιητικών και των 

καρτών. 
A5.2.8  ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 

Α5.2.8.1  
Κρυπτογράφηση Δημόσιου Κλειδιού RSA(512 -

4096) 
ΝΑΙ   

Α5.2.8.2  HashFunction SHA-1 ΝΑΙ   

Α5.2.8.3  Συμμετρική κρυπτογράφηση 3-DES, AES ΝΑΙ   

Α5.2.8.4  Ασφαλής πρόσβαση httpover SSL ΝΑΙ   

Α5.2.8.5  Ψηφιακά πιστοποιητικά X.509 v 3 ΝΑΙ   

Α5.2.8.6  Υπηρεσίες ευρετηρίου Χ.500 ΝΑΙ   

Α5.2.8.7  Πρόσβαση σε ευρετήρια LDAP v3 ΝΑΙ   

Α5.2.8.8  Έλεγχος κατάστασης OCSP, CRL ΝΑΙ   

 

Α1.3 ∆ιαδικτυακή πύλη – CMS 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 
A5.3.1  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

A5.3.1.1  

Να αναφερθούν το Όνομα – Έκδοση (Version) 

– Αριθμός προσφερόμενης έκδοσης (Release 

Number) – Χρονολογία διάθεσης (Release 

Date) του προσφερόμενου λογισμικού 

ΝΑΙ   

A5.3.1.2  
Να είναι λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (Οpen 

Source) 
ΝΑΙ   

A5.3.1.3  
Να μπορεί να λειτουργεί σε περιβάλλον Linux 

και Windows 
ΝΑΙ   

A5.3.1.4  

Να συνοδεύεται από όλες τις  άδειες χρήσης 

που θα πρέπει να καλύπτουν την ανάπτυξη και 

απεριόριστη χρήση του συστήματος. 

ΝΑΙ   

A5.3.1.5  

Να περιγραφούν οι δομές αποθήκευσης και η 

διαχείριση δεδομένων π.χ. χρήση συστήματος 

διαχείρισης βάσεων δεδομένων (database 

management system – DBMS) ή file system ή 

συνδυασμός αυτών 

ΝΑΙ   

A5.3.1.6  

Πλήρης υποστήριξη ελληνικών (πχ στο 

περιεχόμενο, στα μεταδεδομένα, στο όνομα 

των αρχείων κλπ) 

ΝΑΙ   

A5.3.1.7  
Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει υποστήριξη 

από συσκευές με μικρή οθόνη διεπαφής (π.χ. 
ΝΑΙ   



 

 
 

 

 

 

 

116 από 123 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

smart phones) 

A5.3.1.8  
Κοινό module αναζήτησης σε Βιβλιοθήκη, 

Ιστορικό Αρχείο και Αποθετήριο 
ΝΑΙ   

A5.3.1.9  
Να περιέχει τη νέα ιστοσελίδα της 

Βιβλιοθήκης 
ΝΑΙ   

A5.3.2  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

A5.3.2.1  

Δημιουργία και διαχείριση κατηγοριών 

περιεχομένου και δένδρου πλοήγησης για την 

καταχώρηση και αναζήτηση περιεχομένου  

ΝΑΙ   

A5.3.2.2  

Δημιουργία, επεξεργασία και ορθογραφικός 

έλεγχος κειμένου σε ένα απλό παράθυρο 

πλοηγού (web browser) 

ΝΑΙ   

A5.3.2.3  

Δυνατότητα εισαγωγής  διαφορετικών  ειδών  

& μορφών περιεχομένου. Το περιεχόμενο  θα 

μπορεί να αποτελείται από:  

αρχεία κειμένου (π.χ. doc, txt, pdf), 

λογιστικά φύλλα (π.χ. xls),  

παρουσιάσεις (π.χ. ppt),  

εικόνες (π.χ. jpeg, tiff, bmp),  

ιστοσελίδες (π.χ. html),  

Άλλα. 

ΝΑΙ   

A5.3.2.4  

Αρχειοθέτηση του περιεχομένου  βάσει 

κριτηρίων που θέτει ο ίδιος ο χρήστης και 

καταχώρηση μεταδεδομένων (π.χ. ημερομηνία 

καταχώρησης, είδος περιεχομένου, λέξεις 

κλειδιά, χρήστης, περίληψη κλπ) 

ΝΑΙ   

A5.3.2.5  
Αναζήτηση καταχωρημένου περιεχομένου με 

πολλαπλά κριτήρια 
ΝΑΙ   

A5.3.2.6  

Εισαγωγή, προεπισκόπηση και διόρθωση 

περιεχομένου μέσω κειμενογράφου WYSIWYG 

(What You See Is What You Get) με την χρήση 

απλά ενός WEB Browser.  

ΝΑΙ   

A5.3.2.7  

Δυνατότητα εισαγωγής/αναζήτησης ετικέτας 

(tags) σε εικόνες για συσχετισμό του 

περιεχομένου. 

ΝΑΙ   

A5.3.2.8  

Αυτόματη κατηγοριοποίηση και παρουσίαση 

των περιεχόμενων ενός καταλόγου με βάση τα 

μεταδεδομένα (metadata) του περιεχομένου 

του.  

ΝΑΙ   

A5.3.2.9  

Να αναφέρετε λειτουργίες Web 2.0  που 

χρησιμοποιεί το σύστημα για την δημιουργία 

περιεχομένου 

ΝΑΙ   

A5.3.3  ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

A5.3.3.1  

Το σύστημα θα είναι προσβάσιμο μέσω Web 

browser (πληκτρολογώντας την κατάλληλη 

διαδικτυακή διεύθυνση) 

Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενοι WEB 

ΝΑΙ   
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Browsers καθώς και οι υποστηριζόμενες 

εκδόσεις τους. 

A5.3.3.2  

Να είναι δυνατή η προσαρμογή του γραφικού 

περιβάλλοντος εργασίας στις ειδικές ανάγκες 

του φορέα. 

ΝΑΙ   

A5.3.3.3  

Να υποστηρίζει δυναμικό περιβάλλον 

παρουσίασης του ίδιου περιεχομένου σε 

πολλαπλές γλώσσες, δια μέσου των ιδίων 

προτύπων σελίδων και όχι με δημιουργία 

νέων.  

ΝΑΙ   

A5.3.3.4  

Να μπορεί να διασυνδεθεί με τρίτα 

συστήματα διαχείρισης περιεχομένου και 

δικτυακές πύλες για αυτόματη συλλογή 

περιεχομένου μέσω ασφαλών διαδικτυακών 

υπηρεσιών. 

ΝΑΙ   

A5.3.4  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

A5.3.4.1  
Προβολή των ημερομηνιών δημοσίευσης 

περιεχομένου 
ΝΑΙ   

A5.3.4.2  

Δημοσίευση /απόκρυψη περιεχομένου 

βασισμένη στη κατάσταση του ή στην 

ημερομηνία λήξης. 

ΝΑΙ   

A5.3.4.3  

Να παρέχεται χάρτης της διαδικτυακής πύλης, 

ο οποίος θα πρέπει να ανανεώνεται δυναμικά  

κάθε φορά που αλλάζει η δομή της πύλης ή 

προστίθεται μια νέα επιλογή. 

ΝΑΙ   

A5.3.4.4  
Δυνατότητα μαζικής δημοσίευσης/απόσυρσης 

περιεχομένου 
ΝΑΙ   

A5.3.4.5  
Συμβατότητα διανομής περιεχομένου με 

Atoms/RSS (Real Simple Syndication) 
   

A5.3.5  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

A5.3.5.1  

Υποστήριξη χαρακτηριστικών πρόσβασης σε 

ΑΜΕΑ. Να αναφέρετε συμμόρφωση με διεθνή 

πρότυπα. 

ΝΑΙ   

A5.3.5.2  

Τα αποτελέσματα των αναζητήσεων θα πρέπει 

να είναι συμβατά με τα δικαιώματα 

πρόσβασης που έχει ο χρήστης που εκτέλεσε 

την αναζήτηση (δηλαδή αρχεία στα οποία δεν 

έχει δικαίωμα πρόσβασης ο χρήστης δεν θα 

πρέπει να εμφανίζονται στα αποτελέσματα 

της αναζήτησης) 

ΝΑΙ   

A5.3.5.3  
Χρήση λογικών τελεστών στην αναζήτηση 

όπως (and, or, not) 
ΝΑΙ   

A5.3.5.4  Δυνατότητα αναζήτησης στα metadata ΝΑΙ   

A5.3.5.5  

Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει πλήρη 

υποστήριξη στον χρήστη σε κάθε επίπεδο 

λειτουργίας, μέσα από κατάλληλες διεπαφές, 

online tips, μηνύματα λάθους / επεξήγησης, 

ΝΑΙ   
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ηλεκτρονικούς οδηγούς (service manuals) κλπ. 

A5.3.6  ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

A5.3.6.1  

Το σύστημα να υποστηρίζει διαβαθμισμένη 

πρόσβαση με την απόδοση διαφορετικών 

δικαιωμάτων χρήσης στις αντίστοιχες 

κατηγορίες χρηστών  (role based security), για 

όλα τα πρότυπα, περιεχόμενο κλπ 

ΝΑΙ   

A5.3.6.2  

Να αναφερθεί πώς μπορεί να διασυνδεθεί με 

εξωτερικά συστήματα authentication όπως 

LDAP ή Active Directory  

ΝΑΙ   

A5.3.7  ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

A5.3.7.1  Να εξάγει τη δομή ενός ιστοχώρου σε CD-ROM ΝΑΙ   

A5.3.7.2  

Δυνατότητα μαζικής εισαγωγής / εξαγωγής 

μεταδεδομένων – metadata (π.χ. από αρχείο 

Excel). Αναφέρατε τον τρόπο και το μέσο 

ΝΑΙ   

 

VΙ.4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

Α/Α Περιγραφή Απαίτησ
η 

Απάντησ
η 

Παραποµπ
ή 

3.1.1 

Να αναφερθούν το Όνοµα – Έκδοση 
(Version) – Αριθµός προσφερόµενης 
έκδοσης (Release Number) – Χρονολογία 
διάθεσης (Release Date) του 
προσφερόµενου λογισµικού 

ΝΑΙ   

3.1.2 Αριθµός αδειών για PC  5   
 Αριθµός αδειών για Thin Clients  3   

3.1.3 Να µπορεί να λειτουργεί σε περιβάλλον 
Windows 7 

ΝΑΙ   

3.1.4 

Να περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες 
εφαρµογές: α) Επεξεργαστή Κειµένου, β) 
Υπολογιστικό φύλλο, γ) Υπηρεσίες 
ταχυδροµείου δ) ∆ηµιουργό παρουσιάσεων 

ΝΑΙ   

 Να είναι συµβατό µε τα λογισµικά και τον 
εξοπλισµό ΑµεΑ (Παραρτ. VIII , παραγρ.3)  

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΥ 

VΙΙ.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

Η Βιβλιοθήκη χρησιµοποιεί το βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα Vubis Smart, το οποίο 
εγκαταστάθηκε το 2008 στα πλαίσια του προγράµµατος «Θετικές δράσεις υπέρ των 
γυναικών στις σχολές αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (µελέτη – 
έρευνα – βιβλιογραφία – ενίσχυση βιβλιοθηκών)» (Mέτρο 4.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Ενέργεια 
4.1.1, Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.στ΄), Υποέργο 3: «On line σύνδεση των βιβλιοθηκών 
των σχολικών µονάδων µε τη Βιβλιοθήκη Γυναικείων Θεµάτων της Γενικής Γραµµατείας 
Ισότητας». Παράλληλα η βιβλιοθήκη διατηρεί και άλλη βάση δεδοµένων για τις ανάγκες 
τεκµηρίωσης των ντοκουµέντων του Ιστορικού Αρχείου, χρησιµοποιώντας επίσης το 
βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα Vubis Smart. Το πρότυπο µεταδεδοµένων που 
χρησιµοποιείται για την τεκµηρίωση των βιβλιογραφικών εγγραφών της Βιβλιοθήκης 
αλλά και για την τεκµηρίωση των ντοκουµέντων του Ιστορικού Αρχείου είναι το Unimarc. 
Το λογισµικό Vubis Smart δίνει τη δυνατότητα µετατροπής των αρχείων των 
µεταδεδοµένων σε διάφορες µορφές και της αυτόµατης εξαγωγής τους 
(http://www.vubis-smart.com/assets/pdfs/infosheetsenglish/v-smart_webbasedils.pdf). 

VΙΙ.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

H Βιβλιοθήκη διαθέτει ολοκληρωµένο τοπικό δίκτυο και του Ιστορικού Αρχείου και 

ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

• Φιλοξενία της/των Βάσεων ∆εδοµένων (Καταλόγων της Βιβλιοθήκης και του 

Λογισµικού ∆ιαχείρισης  VubisSmart) 

• Εξασφάλιση επικοινωνίας και αµφίδροµης πρόσβασης  τόσο του προσωπικού 

της βιβλιοθήκης όσο και των εξωτερικών χρηστών στις υπηρεσίες 

πληροφόρησης µέσω internet  

• Εξασφάλιση πρόσβασης τοπικών χρηστών της Βιβλιοθήκης στις υπηρεσίες της 

• Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

• Ασφάλιση του εσωτερικού δικτύου και των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης από 

εξωτερικούς, ανεπιθύµητους χρήστες 

Η δοµή του δικτύου αυτού εµφανίζεται στο ακόλουθο Σχήµα: 
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Για την υλοποίηση του τοπικού δικτύου η Βιβλιοθήκη διαθέτει τον ακόλουθο 

εξοπλισµό : 

 

Α. Servers 

• Database server Dell  PE2900 Xeon 5110,  µε 4 δίσκους hot swappable σε 

RAID 0 300GB SAS, 1000rpm, 3,5’’ δίνοντας έτσι συνολική χωρητικότητα 

1,2ΤΒ και εσωτερικό σύστηµα tape backup PV LTO-4-120, 800GB, 120MB/s. 

• Web & library server Dell PE2900 Xeon 5110 µε δύο δίσκους hot swappable σε 

RAID 0 73GB SAS, 15000rpm 3,5’’δίνοντας έτσι συνολική χωρητικότητα 

146GB  

 

Β. Τερµατικά Χρηστών  Thin Clients της εταιρείας Chip PC Technologies µοντέλο 

Xtreme PC EX NG-6052 : 

Είναι εγκατεστηµένοι τρεις (3) τερµατικοί σταθµοί εργασίας (Thin Clients) µε 

ενσωµατωµένο µηχανισµό ανάγνωσης/ εγγραφής έξυπνων καρτών – Smart Card 

Reader/Writer, ειδικό λογισµικό (XPI – Plug-In Module) για ασφαλή πρόσβαση 



 

 
 

 

 

 

 

121 από 123 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στον τερµατικό σταθµό µε την βοήθεια Personal Identification Number – PIN και 

ειδικό λογισµικό διαχείρισης – προγραµµατισµού έξυπνων καρτών (Smart Card 

Programming/Management Software) – To συγκεκριµένο λογισµικό ενεργοποιεί 

την δυνατότητα εγγραφής – αλλαγής PIN καρτών από τον τερµατικό σταθµό. 

Kάθε σύστηµα συνοδεύεται από µία (1) έξυπνη κάρτα (για αποθήκευση PIN 

Number). 

Αναλυτικά οι Thin Clients διαθέτουν: Επεξεργαστή RISC 333MHz, µνήµη RAM 

64MB,  µνήµη FLASH 32MB (Disk-On-Chip), True File System και µνήµη 

απεικόνισης 4MB και κύκλωµα γραφικών 128bit – 3D. Υποστηρίζει µέγιστη 

ανάλυση 1280x1204 – (VGA, SVGA, XGA – DB15HD Connector). 

∆ιαθέτουν επίσης embedded Fast Ethernet 10/100 Mbps – Auto Negotiate 

Adapter – Auto Detect Speed και embedded λειτουργικό σύστηµα Microsoft 

Windows CE .NET 

Κάθε σταθµός thin client συνοδεύεται επίσης από: 

Πληκτρολόγιο και mouse MS-DSP Black ValuePack 2.0 PS2/USB GR, και Οθόνη 

thin clients, L1706 της HP, Flat Panel  

Στο  τοπικό δίκτυο είναι συνδεδεµένος και ο παλαιότερος εξοπλισµός της 

Βιβλιοθήκης που αποτελείται από: 

• Server: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz – 512 MB Ram – H. Disk 80 GB – 

Cd-Rom – Monitor 17”, Microsoft Windows Server 2003 Standard ed. EN MS 

OFFICE 2003 GR 

• Η/Υ: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz – 512 MB Ram – H. Disk 80 GB – CD-

RW – Monitor 17”, Microsoft Windows XP Professional version 2002, MS OFFICE 

2003 GR 

• H/Y: Intel Celeron 900 – H. Disk 19 GB – CD-Rom – Monitor 17”, Microsoft 

Windows XP Professional version 2002, MS OFFICE 2003 GR 

• Η/Υ: Intel(R) Pentium(R) - 4 CPU 3.00GHz - 496 MB Ram, H. Disk 140 GB -  

DVD-WR - Microsoft Windows XP Professional version 2002 , MS OFFICE 2003 GR 

Οι παραπάνω 4 υπολογιστές χρησιµοποιούνται πλέον ως σταθµοί εργασίας του 

προσωπικού. 

Γ. Βοηθητικός Εξοπλισµός 

• 1 UPS, on-line interactive το Evo 3 KVA,  

• 1 KVM, Power Edge 180AS Analogue & Port Switch της Dell,  
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• 1 Οθόνη LCD (19 in) και UK/Irish (QWERTY) keyboard.  

∆. Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισµός 

•  1 FireWall, Hardware system, FortiGateTM150-100 Series,  και 

• 1 Switch Cisco Catalyst 2950 24 ports   

 

Ε. Λογισµικό Συστήµατος 

Τόσο οι servers όσο και οι Thin clients  συνοδεύονται από το απαραίτητο Λογισµικό 

Συστήµατος, καθώς και από παλαιότερες άδειες λογισµικού γραφείου και προστασίας από 

ιούς.  

 

Συγκεκριµένα, και στους δύο εξυπηρετητές είναι εγκατεστηµένο  λειτουργικό Windows 

Svr Std και  λογισµικό Windows Svr ExtrnConn το οποίο επιτρέπει σε απεριόριστο αριθµό 

εξωτερικών χρηστών να έχουν πρόσβαση τόσο στον application όσο και στον database 

server. Και οι δύο servers προστατεύονται από ιούς από το σύστηµα προστασίας SYMC 

ENDPOINT PROTECTION 11.0. Ο ένας από τους δύο servers χρησιµοποιείται ως terminal 

server µέσω του οποίου τρέχει το λογισµικό Office και για τον οποίο προσφέρονται τα 

απαραίτητα CALs και Terminal Server CALs. 

 

Επίσης, κάθε thin client έχει µια άδεια λογισµικού office (Το office είναι εγκαταστηµένο 

στον terminal server ο οποίος εξυπηρετεί τους clients) Για την διαχείριση του συνόλου 

των προσφερόµενων Thin Clients από ένα κεντρικό σηµείο υπάρχουν στις τερµατικές 

συσκευές άδειες χρήσης του λογισµικού αποµακρυσµένης διαχείρισης Xcalibur Global.  

VΙΙ.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑµεΑ 

Η προµήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισµού για τη λειτουργία του Ψηφιακού 

Αποθετηρίου και την εξυπηρέτηση ΑµεΑ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 3 και 

περιλαµβάνει τα παρακάτω: 
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Είδος εξοπλισµού Ποσότητα Μοντέλο 

Εξυπηρετητής 

(server) 

2 DELL POWEREDGE R420 (RACK SERVER) 

Σύστηµα Αδιάλειπτης 

Λειτουργίας (UPS) 

1 UPS EATON EX ONLINE USB & SERIAL 3000VA 

(68403) 

Ικρίωµα (Rack) 1 DELL PE 4220 42U Rack with Doors and Side 

Panels, Standard Packaging 

Σύστηµα 

Αποθήκευσης NAS 

1 D-LINK ShareCenter Pro 1550 

DNS-1550-04 

Σταθµοί Εργασίας 5 Fujitsu Celsius  R920 

Εξοπλισµός για την 

εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ 

 Βραχίονας στήριξης διακοπτών και περιφερειακών 

συσκευών και διεπαφή σύνδεσης διακοπτών 

Ποντίκι µοχλός 

Ιχνόσφαιρα (trackball) για εξοµοίωση ποντικιού 

Εξωτερικοί διακόπτες πίεσης (µεσαίου µεγέθους) 

Εξωτερικοί ∆ιακόπτες πίεσης (µεγάλου µεγέθους) 

Εικονικό πληκτρολόγιο 

Λογισµικό Ανάγνωσης/ µεγέθυνση οθόνης 

Λογισµικό Σύνθεσης Φωνής 

Οθόνη Braille 40 

Συσκευή µεγέθυνσης οθόνης CCTV 

Λογισµικό µετάφρασης Braille 

Λογισµικό οπτικής ανάγνωσης χαρακτήρων (OCR 

Software) 

Ακουστικά κεφαλής 

Εκτυπωτής Braille 

Καµπίνα µείωσης θορύβου για εκτυπωτή Braille 

Σταθµοί Εργασίας για ΑµΕΑ 

 


