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ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΄Η ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 «ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ» 

 ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ 

 

 

 

ην πιαίζην ηνπ ππνέξγνπ 10 ηεο Πξάμεο «Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηάκην», 

ε νπνία έρεη εληαρζεί ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 7 «Δλέζρπζε ηεο Γηα Βένπ 

Δθπαέδεπζεο Δλειέθσλ ζηηο 8 ΠεξηθΫξεηεο ύγθιηζεο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Δθπαέδεπζε θαη Γηα Βένπ ΜΪζεζε» (Δ.Π.Δ.Γ.Β.Μ.) ηνπ ΔΠΑ 

(2007-2013) κε θσδηθφ MIS 296121, ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε  (Δςπωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- Δ.Κ.Τ.) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο, 

κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (Π.Γ.Δ.) ηνπ ΤΠΓΒΜΘ   
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ  ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ   

 

ΠΪηξα: 05/04/2011 

Αξ. Πξση. :ΔΑΠ/ΔΓΔΛ/1084 

Αξ.Γηαθάξπμεο:08 

 
Σαρ. Γ/λζε: Πάξνδνο Αξηζηνηέινπο 18   

Σαρ. Κψδηθαο: 26335, Πεξηβφια Πάηξαο 

Πιεξνθνξίεο: Άλλα πειηνπνχινπ 

Σειέθσλν:2610 – 367659 

FAX: 2610-367657 

E-mail: aspiliop@eap.gr 

 

ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΄Η ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ «ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ»  ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΟ 

ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ», Η ΟΠΟΙΑ ΔΥΔΙ 

ΔΝΣΑΥΘΔΙ ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 7: «ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ ΓΙΑ ΒΙΟΤ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΗΛΙΚΩΝ ΣΙ 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ» ΣΟΤ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» 

(Δ.Π.Δ.Γ.Β.Μ.) ΣΟΤ ΔΠΑ (2007-2013) ΜΔ ΚΧΓΙΚΟ MIS 296121, Η ΟΠΟΙΑ 

ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ- ΔΚΣ) ΚΑΙ  ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ, ΜΔΧ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ (Π.Γ.Δ.) ΣΟΤ ΤΠΓΒΜΘ» 

 

Πξνϋπνινγηζζεέζα δαπΪλε:  162.601,63 επξώ πιΫνλ ηνπ ΦΠΑ 
 

 

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο :  Υακειόηεξε Σηκά 

 
 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ                                            ΣΟΠΟ  

Ηκεξνκελία Ηκέξα Ώξα  ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ  

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ 

 

Ηκέξα. Μήλαο. Έηνο Δβδνκάδαο   Γξαθεέν Πξνκεζεηώλ,  

ΠΪξνδνο ΑξηζηνηΫινπο 18 

20 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2011 ΣΔΣΑΡΣΗ 11:00   
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ΑΠΟΦΑΗ 

 

 

Έρνληαο ππφςηλ ηηο δηαηάμεηο: 

1. Σνπ Οδεγνχ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ   

2. Σνπ Π.Γ. 432/1981 πεξί ζπζηάζεσλ Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ Αμηνπνηήζεσο θνλδπιίσλ γηα 

εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ έξγσλ ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα ηεο Υψξαο, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Κ.Τ.Α. ΚΑ/679 (ΦΔΚ 826/Β/22.8.81996), πνπ θπξψζεθε κε ην 

άξζξν 36 ηνπ λ. 3794/2009 (ΦΔΚ Α/156/2009) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 36 ηνπ λ. 

3848/2010 (ΦΔΚ Α/71/2010) 

3. Σν άξζξν 9 ηνπ Ν. 2552/1997, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, «Πόποι - Γιασείπιζη - Διδικόρ 

Λογαπιαζμόρ» ηνπ Δ.Α.Π. 

4. Σνπ Π.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Κ. 118/Α/2007) "Κανονιζμόρ Ππομηθειών  Γημοζίος (KΠΓ)" 

5. Σνπ Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ/267/Α/2007) «Γιασείπιζη, έλεγσορ και εθαπμογή αναπηςξιακών 

παπεμβάζεων για ηην Ππογπαμμαηική Πεπίοδο 2007-2013», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3840/2010 

6. Σνπ Ν. 2286/95 (ΦΔΚ 19/Α/95) «Ππομήθειερ ηος Γημόζιος Τομέα και πςθμίζειρ ζςναθών 

θεμάηων»  

7. Σνπ Ν. 2362/95 (ΦΔΚ 247/Α/95) «Πεπί Γημοζίος Λογιζηικού, ελέγσος ηων δαπανών ηος 

Κπάηοςρ και άλλερ διαηάξειρ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3871/2010,  θαηά 

ην κέξνο πνπ δελ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ 

8. Σνπ Ν. 3861/2010 «Δνίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπεωηική ανάπηηζη νόμος ππάξεων 

ηων κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνων ζηο διαδίκηςο “Ππόγπαμμα 

Γιαύγεια” και άλλερ διαηάξειρ» 

9. Σνπ Ν. 3845/2010 «Μέηπα για ηην εθαπμογή ηος μησανιζμού ζηήπιξηρ ηηρ ελληνικήρ 

οικονομίαρ από ηα κπάηη - μέλη ηηρ Εώνηρ ηος εςπώ και ηο Γιεθνέρ Νομιζμαηικό Ταμείο» 

10. Σνπ Ν. 2552/97  «Πεπί ηος Δλληνικού Ανοικηού Πανεπιζηημίος», φπσο ηζρχεη ζήκεξα κεηά 

ηηο  ηξνπνπνηήζεηο ηνπ κε ηνπο  Ν. 2817/2000, Ν. 3027/2002 θαη  Ν. 3260/2004 

11. Σελ κε αξ. πξση. 10367/6-7-2010 Απφθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο «Δλληνικό Ανοικηό 

Πανεπιζηήμιο», κε θσδηθφ ΟΠ 296121, ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 7: «Δνίζσςζη ηηρ Για 
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Βίος Δκπαίδεςζηρ Δνήλικων ζηιρ 8 Πεπιθέπειερ Σύγκλιζηρ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη» (Δ.Π.Δ.Γ.Β.Μ.) ηνπ ΔΠΑ (2007-2013) 

12.Σελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 

Παλεπηζηεκίνπ πνπ ειήθζε θαηά ηελ 52
ε
 πλεδξίαζή ζηηο 17-12-2010, κε ηελ νπνία 

πξνθεξχζζεηαη ν παξφλ δηαγσληζκφο. 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 

 

Πξφρεηξν Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ, ζε επξψ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηε Υακειφηεξε Σηκή, γηα ηελ πξνκήζεηα ή ηελ αλάπηπμε «Λογιζμικού 

Γιασείπιζηρ Ποιόηηηαρ» ζην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην ζην πιαίζην ηνπ Τπνέξγνπ 10 

ηεο ΠξΪμεο «Δλληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο», ε νπνία έρεη εληαρζεί ζηνλ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο 7 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη» 

(Δ.Π.Δ.Γ.Β.Μ.) ηνπ ΔΠΑ (2007-2013), κε θσδηθφ MIS 296121,ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν- Δ.Κ.Σ.) θαη απφ εζληθνχο 

πφξνπο, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (Π.Γ.Δ.) ηνπ ΤΠΓΒΜΘ. 

ΠξνζθνξΫο πνπ ππνβΪιινληαη ά πεξηΫρνληαη ζηελ Τπεξεζέα κε νπνηνδάπνηε ηξόπν 

εθπξόζεζκα, επηζηξΫθνληαη ρσξέο λα απνζθξαγηζηνύλ. 

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθε πξνζθνξά 

ζε δχν αληίηππα. Οη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη, σο θαησηέξσ αλαθέξεηαη, απφ ηελ 

αξκφδηα ππεξεζία, πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη 

ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, πιελ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, θαη 

παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε,  κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε  φηη απηέο  ζα 

πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο 

ησλ πξνζθνξψλ, πνπ νξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο. 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο 

δηαγσληζκνχ είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη 

Γεκφζηα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε δηαθήξπμε.  

Κάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηελ πξνθήξπμε απηή ξπζκίδεηαη κε ηηο πξναλαθεξφκελεο 

δηαηάμεηο.  
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Οη ελδηαθεξφκελνη γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, δχλαληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 

φξσλ ηεο δηαθεξχμεσο θαη ησλ επί κέξνπο παξαξηεκάησλ απφ ην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ 

ΔΑΠ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ήηνη απφ ηελ νδφ Πάξνδνο Αξηζηνηέινπο 18 

(Κηίπιο Β- Α΄ Όποθορ, Νόηια Πηέπςγα), ΣΚ 263 35 ΠΑΣΡΑ,  ηει. 2610-367.659,  απφ 

Γεπηέξα  έσο θαη Παξαζθεπή θαη απφ ψξα 08.00 έσο 14.00 θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε  

www.eap.gr 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δίλνληαη απφ ηνλ θ. εξαθείκ Καξατζθάθε 

ζην ηει. 2610-367.371 

Η θαηάζεζε πξνζθνξψλ  ζα γίλεηαη ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ, ζηελ πην πάλσ δηεχζπλζε, 

Κηίξην Β- Α΄ Όξνθνο, Νφηηα Πηέξπγα, ΣΚ 263 35 ΠΑΣΡΑ ζηελ θ. Άλλα.πειηνπνχινπ  

 

Α’  ΜΔΡΟ : ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

1.1. Σν Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην (Δ.Α.Π.) (ζηο εξήρ: η Αναθέηοςζα Απσή / Αναθέηων) 

πξνθεξχζζεη Πξφρεηξν Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ ζε επξψ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πξνκήζεηα ή ηελ αλάπηπμε «Λογιζμικού 

Γιασείπιζηρ Ποιόηηηαρ» ζην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, φπσο αλαθέξνληαη ζην Μέξνο 

Β΄ «Πποδιαγπαθέρ Έπγος» θαη ζχκθσλα κε ηνπο αλαιπηηθνχο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο απηήο, 

πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ζπλνιηθάο δαπΪλεο 

162.601,63 πιΫνλ ηνπ ΦΠΑ. 

1.2  Δέλαη απνδεθηΫο πξνζθνξΫο κόλν γηα ην ζύλνιν ηνπ Ϋξγνπ. Γελ γέλνληαη δεθηΫο 

ελαιιαθηηθΫο πξνζθνξΫο. 

1.3 Αλαιπηηθά, ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη ζπλνιηθά νη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην  Μέξνο Β  «Τεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ Έπγος» ηεο Πξνθήξπμεο απηήο.  

 

ΑΡΘΡΟ 2.ΟΡΙΜΟΙ 

Οη  φξνη πνπ αλαθέξνληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, πιελ εθείλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ, πνπ 

ηα ζπκθξαδφκελα απαηηνχλ δηαθνξεηηθά, πξνζδηνξίδνληαη ελλνηνινγηθά  σο αθνινχζσο: 
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ΑλαζΫηνπζα Αξρά /ΑλαζΫησλ: Σν Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ),  πνπ εδξεχεη 

ζηελ Πάηξα Πάξνδνο Αξηζηνηέινπο 18, Πεξηβφια, ΣΚ 26335 ΠΑΣΡΑ, ηει. 2610-367659 ην 

νπνίν, κε ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ Διιεληθνχ 

Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (αξηζκφο ζπλεδξίαζεο 52/17-12-2010), πνπ πξνθεξχζζεη ηνλ 

παξφληα δηαγσληζκφ.  

Πξνθάξπμε:  Η παξνχζα πξνθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ ην Μέξνο Α: Γεληθνί θαη Δηδηθνί 

Όξνη, ην Μέξνο Β΄ «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Έξγνπ»,  

Έξγν: Σν ππφ αλάζεζε έξγν γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα ή ηελ αλάπηπμε 

«Λογιζμικού Γιασείπιζηρ Ποιόηηηαρ» ζην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην ζην πιαίζην ηνπ 

Τπνέξγνπ 10 ηεο ΠξΪμεο «Δλληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο», ε νπνία έρεη εληαρζεί ζηνλ 

Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 7 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δκπαίδεςζη και Για Βίος 

Μάθηζη» (Δ.Π.Δ.Γ.Β.Μ.) ηνπ ΔΠΑ (2007-2013), κε θσδηθφ MIS 296121, ε νπνία 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δςπωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- Δ.Κ.Τ.) θαη 

απφ εζληθνχο πφξνπο, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (Π.Γ.Δ.) ηνπ 

ΤΠΓΒΜΘ. 

Πξνϋπνινγηζκόο: Η εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ  έξγνπ. Σα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο ηεο ζχκβαζεο, 

νη θξαηήζεηο θαη νη ινηπέο νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο ηεο, θαζψο επίζεο ν ηξφπνο πιεξσκήο 

θαη ηα ινηπά ζρεηηθά ζηνηρεία θαη φξνη, ζα πεξηγξάθνληαη ζηελ ίδηα ηελ ζχκβαζε πνπ ζα 

ππνγξαθεί κε ηνλ Αλάδνρν. 

Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο: Σν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ 

θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν 

ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο. 

ΠξνζθΫξσλ: Οπνηνδήπνηε εκεδαπφ ή αιινδαπφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ή νκάδα 

πξνζψπσλ, Κνηλνπξαμίεο, Δλψζεηο Πξνκεζεπηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί  ρσξίο λα ππνρξεσζνχλ λα 

ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά,  πνπ ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ θαη ζα ππνβάιινπλ πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε χκβαζεο 

κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Δθπξόζσπνο: Ο ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά -ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ 

ηνλ ίδην ηνλ Πξνζθέξνληα- κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Πξνζθέξνληα, ή 
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πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ή  ζε 

πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ή Έλσζεο Πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην απφ φια ηα κέιε πνπ απνηεινχλ ηελ Κνηλνπξαμία ή ηελ 

Έλσζε Πξνζψπσλ .  

Αληέθιεηνο: Σν πξφζσπν, πνπ ν Πξνζθέξσλ κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα 

πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (ονομαηεπώνςμο, ηασςδπομική διεύθςνζη, απιθμόρ ηηλεθώνος, 

fax κ.λπ.),νξίδεη ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο κε ηνλ Πξνζθέξνληα. 

ΑλΪδνρνο: Ο Πξνζθέξσλ, πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη χκβαζε κε ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ ηεχρνο. 

Σεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ: Σα ηεχρε πνπ εθδίδνληαη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο / ππνςεθίνπο 

δηαγσληδφκελνπο απφ ηελ αλαζέηνπζα Αξρή θαη πεξηέρνπλ ηνπο φξνπο ηεο Πξνθήξπμεο, ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη ν 

δηαγσληζκφο. 

Καηαθύξσζε: Η απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε 

πινπνίεζε θάζε επηκέξνπο ελφηεηαο ηνπ έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν. 

Δπηηξνπά Παξαιαβάο: Οκάδα πξνζψπσλ, νξηζκέλε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία έρεη 

ηελ επζχλε γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ 

παξαιαβή ησλ Παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ.  

ύκβαζε: Η έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ Δ.Α.Π. σο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ 

Αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ πνπ ζα επηιεγεί., ε νπνία θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο 

Καηαθχξσζεο γηα ην ζχλνιν  ηνπ έξγνπ.- 

πκβαηηθό Σέκεκα: Η ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. 

πκβαηηθΪ ηεύρε : ην ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ Αλάδνρν 

ηνπ έξγνπ θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ θαη ηελ ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ 

θαηά ζεηξά ηζρχνο : α. ηε ζχκβαζε, β. ηελ πξνθήξπμε θαη ην ηεχρνο κε ηνπο φξνπο ηεο 

πξνθήξπμεο, γ. ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη δ. ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ 

Αλαδφρνπ. 

 Δπέζεκε γιώζζα ηεο ζύκβαζεο είλαη ε ειιεληθή. Η παξνχζα πξνθήξπμε, ηα έληππα ηεο 

Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη ε ζχκβαζε είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή 
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γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη Πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ / ππνςεθίσλ 

Αλαδφρσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζε επίζεκε κεηάθξαζε 

απηήο. 

Η ζχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ηεχρε  ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη ζα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ζα ξπζκίδνληαη απφ 

ηελ ζχκβαζε ζα έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ πεξί 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ησλ Κνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ πεξί ησλ πφξσλ 

ησλ Σακείσλ θαη ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Κνηλνηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 

 Ωο Ϋλαξμε ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο κεηαμχ ησλ δχν 

αληηζπκβαιινκέλσλ  

ΟκΪδα Γηνέθεζεο ηνπ Έξγνπ (ΟΓΔ): Οκάδα πξνζψπσλ πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή, κε βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηελ επίβιεςε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 

ηνπ έξγνπ θαη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ.  

Οη επηθεθαιίδεο, νη ηίηινη ησλ άξζξσλ θαη νη ππφηηηινη ηίζεληαη γηα δηεπθφιπλζε ηεο 

αλάγλσζεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εξκελεία ηεο Πξνθήξπμεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3.  ΠΡΟΦΟΡΔ 

Γέλνληαη δεθηΫο πξνζθνξΫο κόλν γηα ην ζύλνιν ηνπ Ϋξγνπ πνπ πξόθεηηαη λα εθηειεζηεέ. 

Η πξνκήζεηα αθνξά έλα εληαίν ζχλνιν θαη σο ηέηνην ζα αμηνινγεζεί ηερληθά θαη νηθνλνκηθά, 

γη’ απηφ νη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη νινθιεξσκέλεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 . ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

4.1. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΥΟΤΝ  

α) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, 

ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα δχν (2) ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ θαη αζρνινχληαη 

κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ.  

β) πλεηαηξηζκνί,  

γ) Δλψζεηο  Πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή Πξνζθνξά  
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δ) Κνηλνπξαμίεο Πξνκεζεπηψλ       θαη  

ε) Κάζε πξνζθέξσλ, πνπ ζχκθσλα κε ηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπ (ηεο Δ.Δ.) έρεη ην δηθαίσκα 

θαη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη κέξνο ζε φκνηνπο ή αληίζηνηρνπο κε ηνλ παξφληα 

δηαγσληζκνχο,  εθφζνλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

 Οη ελώζεηο θαη νη θνηλνπξαμέεο δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ιάβνπλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή 

κνξθή  γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. ηελ πεξίπησζε επηινγήο θαη θαηαθχξσζεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζε Έλσζε ή ζε Κνηλνπξαμία είλαη δπλαηφλ, ελ φςεη ηεο ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο,  λα ππνρξεσζνχλ λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή, εθ’ φζνλ ήζειε θξηζεί απφ 

ηνλ Αλαζέηνληα, φηη απηή είλαη αλαγθαία θαη επηβεβιεκέλε γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο.-  

ηελ πεξίπησζε ελψζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ, ε απαίηεζε «για ηην επί διεηία (2εηία) απαζσόληζη  

ζηην παποσή ςπηπεζιών» πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ φια ηα κέιε απηψλ, πιελ ηπρφλ 

ππεξγνιάβσλ. Οη εηαίξνη ησλ ελψζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ ππφθεηληαη ζηνπο ίδηνπο φξνπο θαη 

ζηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο κε ηνλ ζπκβαιιφκελν Αλάδνρν. 

ηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο, ν φξνο δηαγσληδφκελνο / Αλάδνρνο ή 

δηαγσληδφκελνη / Αλάδνρνη ή ππνςήθηνο Αλάδνρνο / Αλάδνρνη αθνξά ζε φιεο ηηο ακέζσο 

πξνεγνπκέλσο αλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο. 

4.2.ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΔΝΧΔΧΝ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΧΝ 

ΑΝΑΓΟΥΧΝ 

α) Τπνβάιινπλ θνηλή Πξνζθνξά, πνπ ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φια ηα κέιε ηεο 

έλσζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο, είηε απφ θνηλφ ηνπο εθπξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ Πξνζθνξά πξέπεη απαξαίηεηα λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε 

θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, θαζψο θαη λα 

νξίδεηαη ν Αλάδνρνο πνπ ζα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  

β) Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο επζχλεηαη εηο 

νιφθιεξν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο 

ηνπ έξγνπ ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη ηελ πιήξε εθηέιεζή ηνπ.  

γ) ε πεξίπησζε πνπ κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν ή εμαηηίαο ιφγνπ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο 
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ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ην ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε 

εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο Πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. 

δ) Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα 

ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ην ίδην 

ζπκβαηηθφ ηίκεκα θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

ε) Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ, θαη ζηηο δχν 

παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, αληηθαηαζηάηε,  ε δε αληηθαηάζηαζή ηνπ  πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ Δ.Α.Π. 

ηελ ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ν φξνο «ππομηθεςηήρ» αθνξά φιεο ηηο 

πξναλαθεξζείζεο ζηα (α) θαη (β) θαηεγνξίεο. 

       Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή          

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. 

4.3. ΓΔΝ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΓΔΚΣΟΙ 

(α) Όζνη απνθιείζζεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα Διιεληθή Γεκφζηα Τπεξεζία, Ν.Π.Γ.Γ.   ή 

ην Δ.Α.Π.  γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή επξίζθνληαη ζε αληηδηθία κε 

απηφ. 

(β) Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ  Αλάπηπμεο ή άιισλ Τπνπξγείσλ. 

(γ) Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο 

παξαπάλσ θπξψζεηο ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή εθηφο απηήο.  

(δ) Όζνη έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε νξηζηηθή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γλσζηή ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή, πνπ αθνξά ηα αθφινπζα αδηθήκαηα, ήηνη :  

1) γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 

ηεο Κνηλήο δξάζεο ηεο 98/773 ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, 

2) γηα δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη  αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 26
εο

 Μαΐνπ 1997  θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/42/ΚΔΠΠΑ ηνπ 

πκβνπιίνπ 

3) γηα απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 
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4) γηα λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο 

Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10
εο

 Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο.- 

Η αλαζέηνπζα Αξρή, νζάθηο ηνχην απαηηείηαη, δχλαηαη λα δεηά απφ ηνπο ππνςεθίνπο ή ηνπο 

πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ  έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο θαηάζηαζε ή  

εθφζνλ ακθηβάιιεη σο πξνο ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζή ηνπο, λα απεπζχλεηαη ζηηο αξκφδηεο 

αξρέο γηα λα ιάβεη ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ ζεσξεί απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε 

ησλ ππνςεθίσλ ή ησλ πξνζθεξφλησλ, εάλ δε αθνξνχλ έλαλ ππνςήθην ή πξνζθέξνληα 

εγθαηεζηεκέλν ζε θξάηνο άιιν απφ εθείλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ηφηε ε αλαζέηνπζα αξρή 

δχλαηαη λα δεηά ηελ ζπλεξγαζία ησλ αξκνδίσλ αξρψλ.-     

Πξνθεηκέλνπ πεξί Ννκηθψλ Πξνζψπσλ νη ελ ιφγσ  απαγνξεχζεηο  αθνξνχλ ηνλ Πξφεδξν, 

Αληηπξφεδξν, Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη γεληθά 

νπνηνδήπνηε πξφζσπν έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ θαη ειέγρνπ ηνπ 

ππνςεθίνπ ή ηνπ πξνζθέξνληα. 

(ε) Οη ελψζεηο πξνζψπσλ ή νη Κνηλνπξαμίεο, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο. 

(ζη) Φνξείο πνπ ππνβάινπλ πξνζθνξά θαη πεξηιακβάλνπλ ζηελ νκάδα έξγνπ ηνπο ή ζηνπο 

ππεξγνιάβνπο ηνπο θπζηθά πξφζσπα πνπ ζπλδένληαη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ κε νπνηαδήπνηε κνξθή ζρέζε ζπλεξγαζίαο (π.ρ. ζχκβαζε εξγαζίαο ή έξγνπ) κε 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κειψλ ΓΔΠ θαη ΔΠ, δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

θαη κειψλ ηεο Γηνίθεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

(δ)ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη 

αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ν δηαγσληζκφο, πξνζθνξά πξνκεζεπηή, ν νπνίνο 

απνδεηθλχεηαη αλαμηφπηζηνο.  

 

ΑΡΘΡΟ 5.    ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

5.1 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗ  ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ, καδί κε ηελ 

πξνζθνξά/αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά. 

Δπηζεκαέλεηαη όηη ε κε Ϋγθαηξε θαη πξνζάθνπζα ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπληζηΪ 

ιόγν απνθιεηζκνύ ηνπ πξνκεζεπηά από ηνλ δηαγσληζκό. 
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 (α) Δγγπεηηθά Δπηζηνιά πκκεηνράο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 7 παξ. 7.2. ηεο 

παξνχζαο. 

 

(β) Τπεύζπλε δάισζε ζχκθσλα κε ηα άξζξν. 8  Ν.1599/86, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε 

ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα πξέπεη: 

i. Να αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ,  

ii Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  

-Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1 αξζξ. 43 Π.Γ. 60/2007, γηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, 

ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα ηα αδηθήκαηα ηεο 

ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο 

θαη ηεο δνιίαο  ρξεσθνπίαο. 

-Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή 

άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή 

έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

-Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο θαη  αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο αζθάιηζεο)  

-Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην (ή ζε ιζοδύναμερ επαγγελμαηικέρ οπγανώζειρ αν  

ππόκειηαι για αλλοδαπούρ) σο πξνο ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαη φηη ζα εμαθνινπζνχλ λα 

είλαη εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

-Γελ  ηεινχλ ππφ θνηλή  εθθαζάξηζε ηνπ Π.Γ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή ππφ εηδηθή 

εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, (ή άλλερ ανάλογερ καηαζηάζειρ, εθόζον 

ππόκειηαι για αλλοδαπά νομικά ππόζωπα) θαη φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο 

απφθαζεο, θνηλήο ή εηδηθήο, εθθαζάξηζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνξξεζείζεο δηαηάμεηο, ή, εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα, ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο, σο θαη φηη  θαη 

δελ έρεη ιπζεί ην ζπκκεηέρνλ λνκηθφ πξφζσπν (ημεδαπό ή αλλοδαπό).  

iii. Όηη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία νξίδνληαη 

ζην άξζξν 5.2 ηεο παξνχζαο 

 

(γ) Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, 

ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο. 
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5.2. ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ   

ΜεηΪ ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, εληφο πξνζζεζκίαο εέθνζη (20) εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, νθείιεη λα ππνβάιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο 

έγγξαθα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν 

παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

5.2.1.  ΔΛΛΗΝΔ ΠΟΛΙΣΔ 

(α)Απφζπαζκα Πνηληθνχ  Μεηξψνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ πξηλ από ηελ 

θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα  θάπνην αδίθεκα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε 

ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 

ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο 

θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 

β) Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ αξκφδηεο θαηά πεξίπησζε δηθαζηηθέο ή δηνηθεηηθέο 

Αξρέο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ εμακάλνπ, πξηλ από ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ 

Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη 

δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο 

εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε 

δηαδηθαζία. 

(γ) Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ αξκφδηεο θαηά πεξίπησζε Αξρέο, απφ ηα νπνία λα 

πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο) σο θαη πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεώζεηο ηνπο.- ηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

ππφθεηληαη ζε ππνρξέσζε επηθνπξηθήο αζθάιηζεο πξνζθνκίδνπλ ππεχζπλε δήισζε ζηελ 

νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη δελ είλαη ζε αζθάιεηα  επηθνπξηθψλ ηακείσλ.- 

 ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ (β) θαη (γ) 

εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ 

νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  

(δ) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή 

ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
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αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

 

5.2.2.  ΑΛΛΟΓΑΠΟΙ 

(α) Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 

δηθαζηηθήο Αξρήο ηεο Υψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαένπ 

ηξηκάλνπ, πξηλ από ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5, ζηελ παξάγξαθν 5.2.1, πεξίπησζε α’. 

(β) Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο δηθαζηηθέο ή δηνηθεηηθέο 

αξρέο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη 

πεξηπηψζεηο (β) θαη (γ) ηνπ παξφληνο Άξζξνπ5, παξάγξαθνο 5.2.1.  

(γ) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο Αξρήο ηεο Υψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο 

επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ 

λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.   

 

5.2.3.  ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ΗΜΔΓΑΠΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΓΑΠΑ 

(α) Όια ηα παξαπάλσ αλά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά  ησλ παξαγξάθσλ 5.2.1. θαη 5.2.2. εθηφο 

ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηνπ ηζνδχλακνπ πξνο ηνχην εγγξάθνπ  ζε ζρέζε κε 

ην Ννκηθφ Πξφζσπν. 

β) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ 

εμακάλνπ, πξηλ από ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ην θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,  ή 

εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή  ππφ άιιεο αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ 

δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ππφ άιιεο αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

γ) Δηδηθφηεξα, ηα λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 

(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν, δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη γηα ηα κέιε ηνπ Γ..  γηα ηηο 

αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν 

αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 
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απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (α) ηεο παξ. 5.2.1. ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ. 

(δ) Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο 

ηεο πεξίπησζεο (β)  ηεο παξ. 5.2.3. ηεο παξνχζαο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή 

εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ Α.Δ., 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα` θαη 7β.12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ 

ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. 

Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην 

πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο 

ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. 

(ε) Πξαθηηθφ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπ αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε νξγάλνπ ηεο 

πξνζθέξνπζαο εηαηξείαο κε ην ζθνπφ λα εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαη λα 

παξέρεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν/άηνκα ε εμνπζηνδφηεζε γηα λα ππνγξάςεη/ππνγξάςνπλ φια 

ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ πξνζθνξά, θαζψο θαη λα θαηαζέζεη/θαηαζέζνπλ ηελ 

πξνζθνξά θαη λα παξαζηνχλ/παξαζηεί θαηά ηελ απνζθξάγηζή ηεο.- ε πεξίπησζε Έλσζεο 

Δηαηξεηψλ αληίζηνηρν πξαθηηθφ ηνπ Γ.. ή ηνπ αληίζηνηρνπ νξγάλνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, 

ην νπνίν επηπιένλ ζα πξέπεη λα εγθξίλεη ηε ζχκπξαμε κε ηα άιια κέιε ηεο Έλσζεο, ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο θάζε κίαο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, ηελ απνδνρή ηεο 

αιιειέγγπαο επζχλεο, θαζψο θαη ηνλ νξηζκφ θνηλνχ εθπξνζψπνπ γηα ηελ ππνγξαθή, 

θαηάζεζε θαη παξάζηαζε θαηά ην άλνηγκα ηεο πξνζθνξάο ηεο Έλσζεο.- 

ζη) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε φιεο ηηο  ηπρφλ 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, σο θαη ηα 

αληίζηνηρα ΦΔΚ δεκνζίεπζεο, φπνπ ηνχην απαηηείηαη απφ ην λφκν.- 

δ) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο Αξρήο πεξί κε ιχζεσο ηεο εηαηξείαο, σο θαη πηζηνπνηεηηθφ 

κεηαβνιψλ. 

(ε) Οπνηνδήπνηε επίζεκν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν θαη λνκηκνπνηεηηθφ έγγξαθν απφ ηα νπνία ζα 

απνδεηθλχεηαη ην δηθαίσκα δέζκεπζεο κε ηελ ππνγξαθή ηνπο θαη κφλνλ θάησζη ηεο εηαηξηθήο 

επσλπκίαο ησλ Ο.Δ., Δ.Δ. Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.  ησλ εθάζηνηε εμνπζηνδνηνπκέλσλ πξνζψπσλ, 

εθφζνλ απηφ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην πξνζθνκηδφκελν θαηαζηαηηθφ.  
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5.2.4. ΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ 

 (α) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ από ηελ 

θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο 

δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 

πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 

απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (α) ηεο παξ. 5.2.1. ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ. 

(β) Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ (β) θαη (δ)  ηεο παξ. 5.2.1. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο (β) ηεο παξ. 5.2.2 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα, θαη ηεο 

πεξίπησζεο (β) ηεο παξ. 5.2.3. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 (γ) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

5.2.5. ΔΝΧΔΙ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΧΝ 

 Οη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά: Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε 

δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 

Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ 

έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ 

γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο. 

 ηελ θαηά ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Η κε Ϋγθαηξε θαη πξνζάθνπζα ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηεο παξ. 5.1. ηεο 

παξνύζαο δηαθάξπμεο ζπληζηΪ ιόγν απνθιεηζκνύ ηνπ πξνκεζεπηά από ηνλ δηαγσληζκό. 

ΓηθαηνινγεηηθΪ πνπ εθδέδνληαη ζε θξΪηνο εθηόο ΔιιΪδαο, ζα ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθΪ 

θαη κε πνηλά απνθιεηζκνύ από επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ Διιεληθά γιώζζα.  
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5.3.   ΠΡΟΘΔΣΟΙ ΟΡΟΙ 

Α .Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε ή ζπλεηαηξηζκφο νθείιεη επίζεο λα θαηαζέζεη:  

(α) Αέηεζε ζπκκεηνράο ζηνλ δηαγσληζκό.  

(β) Τπεύζπλε δάισζε ηνπ Ν. 1599/86, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο 

ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη ε επηρείξεζε ηνπ πξνκεζεπηή δελ έρεη λνκηθνχο 

πεξηνξηζκνχο, θαη φηη δελ έρεη επηβιεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπ απφ 

δηαγσληζκνχο κε ακεηάθιεηε απφθαζε θαηά ηα άξζξα 18,34 θαη 39 ηνπ Π.Γ. 118/07. 

(γ) Τπεύζπλε δάισζε ηνπ Ν. 1599/96, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία 

λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, 

-φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηεο νπνίαο 

έιαβε γλψζε.  

-φηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

-φηη δελ έρεη απνθιεηζηεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε απφθαζε θαη 

δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

-φηη δελ έρεη θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πξνο ηελ 

ππεξεζία ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ.  

-φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ ΔΑΠ, ηδίσο 

πεξί αλαβνιήο ή ηεο αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ππαλαρψξεζεο ηνπ ΔΑΠ ή ηελ θξίζε 

ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο.  

-ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη κηθξφηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε δηαθήξπμε. 

- Όηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε νξηζηηθή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ  αδίθεκα απφ 

ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξ. 4.3. ηεο παξνχζαο. 

-Δίλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο  θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο  (κύπιαρ και επικοςπικήρ, θαη ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

 -δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

- ηα παξαδνηέα, θαζψο θαη ην ηειηθφ πξντφλ ηνπ έξγνπ, δελ πξνζβάιινπλ δηθαηψκαηα ηξίησλ 

θαη δελ ρξεζηκνπνηνχλ κειέηεο ή πξντφληα ηξίησλ ρσξίο λφκηκε άδεηα απηψλ. 

 

Β.- ε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ ηα πξνζθεξφκελα είδε, κεξηθά 

ή νιηθά ζε δηθφ ηνπο εξγνζηάζην, αιιά ζα αλαζέζνπλ απηφ κε κνξθή ππεξγνιαβίαο  ζε 

ηξίηνπο,  πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα εθείλν ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

αλαηεζεί ζηνπο ηξίηνπο, ελψ ζηελ  πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ  θαη ππεχζπλε 
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δήισζε  ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ  ηνπ ππεξγνιάβνπ- ηξίηνπ, κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: 

α) απνδέρνληαη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο  ζε 

πεξίπησζε θαηαθχξσζεο  ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ  ηνπ νπνίνπ εθδίδεη ηελ ππεχζπλε δήισζε  

θαη β) απνδέρεηαη  πιήξσο ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ.   

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΛΛΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

1.- Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί θαη λα αμηνινγεζεί ε θεξεγγπφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε 

επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία ηνπο, ε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπο 

γεληθφηεξα θαζψο θαη νη ηερληθέο δπλαηφηεηεο ηνπο, ιακβάλνληαη ππφςε : 

 α. Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

 β. Δάλ έρεη επηβιεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο, κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα 18, 34 θαη 39 ηνπ παξφληνο. 

Δάλ ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ επηβιήζεθε γηα νξηζκέλν ρξφλν, ην ζηνηρείν ηνχην ιακβάλεηαη 

ππφςε γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, κφλν γηα ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα. 

 γ. Η νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ηεο επηρείξεζεο. 

 δ. Ο ηερληθφο εμνπιηζκφο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε, εθφζνλ ζπληξέρνπλ 

αληηθεηκεληθνί ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ ιήςε ππφςε ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ θαη ζηελ έθηαζε 

πνπ απαηηείηαη, ελφςεη ηεο θχζεο ησλ πξντφλησλ ηα νπνία απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ. 

 ε. Η παξαγσγηθή - εκπνξηθή δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, φπνπ απαηηείηαη απφ ηε δηαθήξπμε. 

2.- ΠξνθεηκΫλνπ λα δηαπηζησζνύλ ηα αλσηΫξσ νη ζπκκεηΫρνληεο ππνβΪιινπλ κε ηελ 

αέηεζε ζπκκεηνράο ζηνλ δηαγσληζκό, ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθΪ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

παξ. 4 ηνπ παξφληνο  άξζξνπ: 

α. Τπεχζπλε δήισζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα 

δειψλνληαη ηα ζηνηρεία ησλ πεξ. α θαη β ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ. 

 β. (η) Βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο ή (ηη) αληίγξαθν 

ή απφζπαζκα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο ή (ηηη) ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ 

χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο πνπ αθνξά 
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εηδηθφηεξα ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ, θαηά ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ 

νηθνλνκηθέο ρξήζεηο. Δάλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζρεηηθά κε ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ, θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ έθδνζε 

θαηά λφκν ηξηψλ ηζνινγηζκψλ, ππνβάιιεη ηνπο ηζνινγηζκνχο, εθφζνλ ππάξρνπλ, ή ηα ζρεηηθά 

επίζεκα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ. 

 γ. Καηάινγν, ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ 

ρξφλσλ, κε κλεία, γηα θάζε παξάδνζε, ηνπ παξαιήπηε, είηε εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο θαη ηνπ πνζνχ. Οη παξαδφζεηο απνδεηθλχνληαη, 

εάλ ν απνδέθηεο είλαη δεκφζηα αξρή, κε πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί 

απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη εάλ ν απνδέθηεο είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, κε ηα αληίζηνηρα 

παξαζηαηηθά ή, εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη ε έθδνζε παξαζηαηηθψλ ή δελ ππάξρνπλ 

παξαζηαηηθά, κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ αγνξαζηή θαη, εάλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφ, ηνπ 

πξνκεζεπηή. 

 δ. Πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη ν 

πξνκεζεπηήο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. 

ε. Καηάζηαζε ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο, πνπ ζα αζρνιεζεί θαηά ηελ 

παξαγσγή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ, θαηά εηδηθφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε 

ηνπο κε ηελ επηρείξεζε, ηδίσο δε ησλ ππεπζχλσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο. 

 ζη. Πεξηγξαθή ή θσηνγξαθίεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ. 

 3.- Η δπλαηφηεηα άκεζεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνλ πξνζθέξνληα, φπσο νξηζκφο 

εηδηθνχ πξνο ηνχην ππεπζχλνπ πξνζψπνπ, γλσζηνπνίεζε αξηζκνχ ΦΑΥ ή ειεθηξνληθήο 

δηεχζπλζεο. 

Η αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνζθαιεί ηνπο παξέρνληεο ππεξεζίεο λα 

ζπκπιεξψζνπλ ή λα απνζαθελίζνπλ ηα ππνβιεζέληα έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά.   

4.- Γήισζε ηεο  ρψξαο θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ή εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην 

ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα  δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ 

νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο. 

Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπο 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ 

νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Δπίζεο, 
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ζηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπο πξνο ηνλ θνξέα φηη ε 

θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία 

εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν 

λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ 

έγηλε ε απνδνρή.  

 

Σα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ζηνηρεέα ησλ αλσηΫξσ πεξηπηώζεσλ (δ), (ε) θαη (ζη)  

πξνζθνκέδνληαη καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ. Σα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 5.2 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο 

παξνχζαο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη, ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν, ν ζπκκεηέρσλ, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε εληφο πξνζεζκέαο 

εέθνζη (20) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο ζε απηφλ, 

κε βεβαίσζε παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηνλ λ. 2672/1998,.- Ο ζρεηηθφο θάθεινο 

απνζθξαγίδεηαη, ηα δε δηθαηνινγεηηθά ειέγρνληαη ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία, πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη γηα ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά. 

Η κε Ϋγθαηξε θαη πξνζάθνπζα ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ παξόληνο Ϊξζξνπ 

ζπληζηΪ ιόγν απνθιεηζκνύ από ην δηαγσληζκό. 

 

ΑΡΘΡΟ 7.  ΔΓΓΤΗΔΙ 

7.1 Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα 

ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα 

ζηελ Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά επί πνηλά απνθιεηζκνύ απφ επίζεκε 

κεηάθξαζε. 

Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή - πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε ην πηζησηηθφ ίδξπκα 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη νξηζκέλν πνζφ κεηά απφ απιή έγγξαθε 

εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, ρσξίο λα κπνξεί λα εξεπλά, νχηε αλ 

πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε (θχξηα νθεηιή). 
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7.2.  ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

7.2.1. Οη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ κε πνηλά απνθιεηζκνύ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα 

θαηαζέζνπλ ζε πξσηόηππν Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ, ηεο νπνίαο ην πνζό 

ζα πξΫπεη λα θαιύπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθάο πξνϋπνινγηζζεέζαο δαπΪλεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. γηα ην ζύλνιν ηνπ Ϋξγνπ πνπ πξόθεηηαη λα εθηειεζηεέ ά 

γηα Ϋλα ά πεξηζζόηεξα ππνΫξγα. 

7.2.2. Η εγγύεζε ζπκκεηνράο πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε 

ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

Η εγγύεζε ζπκκεηνράο πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη: 

(α) Σελ εκεξνκελία έθδνζεο. 

(β) Σνλ εθδφηε. 

(γ) Σελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη. 

(δ) Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. 

(ε) Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε.  

(ζη) Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζθέξνληα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 

εγγχεζε. 

(δ) ηνλ αξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο  

ε) Σελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα λα θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζφ κεηά απφ 

απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν θαη απεπζχλεηαη. 

ζ) Σνπο όξνπο όηη:  

Ι. Η εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο 

ηεο δηδήζεσο. 

ΙΙ. Σν πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ 

δηαγσληζκφ θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή 

έγγξαθε εηδνπνίεζε.   

ΙΙΙ. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην 

ηέινο ραξηνζήκνπ. 

ΙV.Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο  ηζρχνο ηεο εγγχεζεο 

χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο εγγχεζεο.  

7.2.3. Οη ηίηινη ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ή ησλ νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ γίλνληαη δεθηνί ζηελ 

νλνκαζηηθή ηνπο αμία, σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνπο δηαγσληζκνχο. ε πεξίπησζε πνπ 

ζπληξέρνπλ νη νξηδφκελεο απφ ην Π.Γ. 118/2007 πεξηπηψζεηο θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο 

ζπκκεηνρήο, γίλεηαη εθπνίεζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ αμία πνπ 
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αληηπξνζσπεχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εθπνίεζήο ηνπο. Η επηζηξνθή ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ 

ή ησλ νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ γίλεηαη κε παξαιαβή ηνχησλ απφ ηνλ δηθαηνχρν ή 

εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπ κε ηελ ππνγξαθή ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ παξαιαβήο.  

7.2.4. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζ' απηφλ κελ πνπ θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο 

κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, θαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Οη εγγπήζεηο ησλ ινηπψλ πξνκεζεπηψλ, πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ 

δηαγσληζκφ επηζηξέθνληαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο 

αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο. 

 Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο 

πξνζθνξάο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί έλδηθν κέζν, ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία 

άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ ή παξαίηεζεο απφ απηά. 

7.2.5. ε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν 

δηαγσληζκφο αξλεζεί λα ππνγξάςεη εκπξνζέζκσο ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη εκπξφζεζκα 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε 

ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, θεξχζζεηαη έθπησηνο, 

νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ  Δ.Α.Π. 

 

7.3 ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο πνπ λα θαιχπηεη ην 10% ηεο ζπλνιηθάο ζπκβαηηθάο 

αμέαο, ρσξίο Φ.Π.Α. Η εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη: 

(1) Σελ εκεξνκελία έθδνζεο 

(2) Σνλ εθδφηε 

(3) Σελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη.  

(4) Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο 

(5) Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε.  

(6) Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 

εγγχεζε.  
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Σνπο όξνπο όηη:  

i. Η εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο 

ηεο δηδήζεσο. 

ii. Σν πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ 

θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε 

εηδνπνίεζε.   

iii. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην 

ηέινο ραξηνζήκνπ. 

iv. Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο  ηζρχνο ηεο εγγχεζεο 

χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο εγγχεζεο.  

Δπίζεο ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη θαη ηα αθφινπζα:  

(Ι)  Σνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηα πξνο πινπνίεζε αληηθείκελν.   

(ΙΙ)  Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο  εγγχεζεο πξέπεη 

λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο θαηά δχν (2) κήλεο. ε πεξίπησζε 

παξάηαζεο ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ηφηε ζα παξαηείλεηαη γηα ην 

αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο ελ ιφγσ εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαη ζα 

κεηαηίζεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο.   

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ θαη ηε δηαπίζησζε φηη ην πιηθφ δελ παξνπζηάδεη ηερληθά 

πξνβιήκαηα θαηά ην ζηάδην ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπ ή θαηά ηε ρξήζε ηνπ, σο θαη κεηά ηελ 

απνθαηάζηαζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ ή ειαηησκάησλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη αθνχ πξνεγεζεί 

εθθαζάξηζε ησλ ηπρψλ απαηηήζεσλ ακθνηέξσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. ε πεξίπησζε 

ζπκπεθσλεκέλεο ηκεκαηηθήο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ νη εγγπήζεηο ζα απνδεζκεχνληαη 

ζηαδηαθά, θαηά  ην πνζφλ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε 

νξηζηηθά. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε 

παξάδνζε, απηέο ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε.- Γηα ηελ ζηαδηαθή 

απνδέζκεπζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαιήο εθηέιεζεο, ζα πξνεγείηαη απφθαζε ηεο Γ.Δ. 

ηνπ Δ.Α.Π.. 
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7.4  ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ   

1. Γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία φισλ ησλ εηδψλ ή ησλ ππεξεζηψλ, πνπ ζα παξαδνζνχλ ή ζα 

εθηειεζζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν, ν ηειεπηαίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή 

Δπηζηνιή  Καιήο Λεηηνπξγίαο, πνπ ζα θαιχπηεη ην 10% ηεο ζπλνιηθάο ζπκβαηηθάο αμέαο 

ρσξέο Φ.Π.Α. Η εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ηεο απνπιεξσκήο ηνπ «Αλαδφρνπ» κε ηελ 

ηαπηφρξνλε επηζηξνθή ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο.  

 2. Η εγγχεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο πεξηιακβάλεη:  

(1) Σελ εκεξνκελία έθδνζεο. 

(2) Σνλ εθδφηε.  

(3) Σελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη.  

(4) Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. 

(5) Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε.  

(6) Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 

εγγχεζε.   

Σνπο όξνπο όηη:  

i.ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο 

ηεο δηδήζεσο. 

ii.ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο, πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ 

θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε 

εηδνπνίεζε.   

iii. ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην 

ηέινο ραξηνζήκνπ. 

iv. ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο  ηζρχνο ηεο εγγχεζεο 

χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο εγγχεζεο.  

3. Δπίζεο ε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλεη θαη ηα αθφινπζα:  

(Ι) Σνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ην πξνο πινπνίεζε αληηθείκελν.   

(ΙΙ) Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο  εγγχεζεο πξέπεη λα 
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είλαη  ηξηαληαέμη (36) κήλεο  κεγαιχηεξνο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ 

έξγνπ.  ε  πεξίπησζε ηκεκαηηθήο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ ν  36κελφο  ρξφλνο ηζρχνο ηεο 

εγγχεζεο Καιήο ιεηηνπξγίαο ζα αξρίδεη απφ ηελ ηειεπηαία ηκεκαηηθή παξάδνζε.  

4. Η εγγχεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηε δηαπίζησζε, φηη ηα είδε 

ηα νπνία παξέδσζε ν Αλάδνρνο, δελ παξνπζηάδνπλ ηερληθά πξνβιήκαηα  ή δελ εκθαλίδνπλ 

ειαηηψκαηα θαηά ηε ρξήζε ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα απνθαηαζηαζνχλ ηπρφλ 

πξνβιήκαηα, ειαηηψκαηα ή ειιείςεηο απφ ηνλ Αλάδνρν εληφο ηνπ ρξφλνπ ηεο εγγχεζεο ηεο 

Καιήο ιεηηνπξγίαο.    

 

7.5. ΠΡΟΘΔΣΟΙ ΟΡΟΙ 

ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμίαο νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν 

φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8.  ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζε δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο 

κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θαη 

ψξα ιήμεο ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, πνπ νξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο. 

Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, πιελ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ,  θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε,  κε ηελ απαξαίηεηε φκσο 

πξνυπφζεζε  φηη απηέο  ζα πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 

ιήμεο ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο. 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

εθπξόζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη, ζε δύν αληέγξαθα, κΫζα ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, ελψ ηα 

ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα θαηαηίζεληαη 

θαη ζε ςεθηαθφ κέζν (θαηά πξνηίκεζε CD). 

 

' έλα απφ ηα αληίγξαθα, πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα 

αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε “ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ”. Σν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ, ζε 

πεξίπησζε αζπκθσλίαο απηψλ κε ην πξσηφηππν, είλαη επηθξαηέζηεξν απφ ηα άιια αληίηππα,.  

Κάζε ζειίδα ηνπ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟΤ ζα πξέπεη λα είλαη κνλνγξακκέλε απφ ηνπο εθπξνζψπνπο 

ηνπ πξνζθέξνληα θαη αξηζκεκέλε ζε ζπλερή αξίζκεζε. 
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Πξνζθνξέο, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ζα είλαη ειιηπείο, ππφ αίξεζε ή ζα 

ζπλδπάδνληαη κε πξνυπνζέζεηο άζρεηεο κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, δε ζα 

ιεθζνχλ ππφςε. ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπληνκνγξαθίεο (abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη 

ππνρξεσηηθφ γηα ηνπο πξνζθέξνληεο φπσο ζε ηδηαίηεξν πίλαθα, ζπλνδεπηηθφ ησλ πξνζθνξψλ, 

αλαθέξνπλ ηηο ζπληνκνγξαθίεο απηέο κε ηελ εμήγεζε ηεο έλλνηαο ηνπο.  

 

 

Πεξηερόκελα Πξνζθνξώλ 

Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πεξηέρεη ηξεηο αλεμάξηεηνπο ζθξαγηζκέλνπο 

θαθέινπο: 

                               Α. ΦΪθεινο «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο» 

                                    Β. ΦΪθεινο «Σερληθά ΠξνζθνξΪ» 

                                        Γ. ΦΪθεινο «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» 

 

ην εληαίν  θάθειν ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

α) Η ιέμε  ΠΡΟΦΟΡΑ, κε θεθαιαία γξάκκαηα 

β) Ο πιήξεο  ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο  πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 

γ)  Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο 

δ)  Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

ε)  Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

ηνλ  θΪθειν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά 

ην ζηάδην ηεο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ζηνηρεία, δηθαηνινγεηηθά σο θαη ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο.  

Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ην αξκφδην φξγαλν, αθφκε θη αλ ην ίδην είλαη 

αξκφδην θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπο, δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα ειέγρεη ηελ ζπκκφξθσζε 

ησλ δηαγσληδνκέλσλ ή ησλ πξνζθνξψλ ηνπο σο πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

Σα ηερληθά, θαζψο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

είηε αθνξνχλ ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ είηε ελφηεηα ή ελφηεηεο απηνχ. 

Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη, επέ πνηλά απνξξέςεσο, ζε ρσξηζηφ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ. 
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ πξέπεη λα ζπληαρζεί θαη λα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 

επηκέξνπο ζηνηρείσλ φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν ζρεηηθφ πίλαθα ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο  

 

Οη θΪθεινη ηερληθάο θαη νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο θΫξνπλ θαη ηηο ελδεέμεηο ηνπ θπξέσο 

θαθΫινπ. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ 

φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη 

αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε "Παπάπηημα Πποζθοπάρ" θαη ηηο ινηπέο 

ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη 

ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε 

θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν κνλνγξάθεη θαη  ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ 

δηφξζσζε ή πξνζζήθε.  Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο, νη 

νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 

πεξ. α’  ηνπ Π.Γ. 118/2007  θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε 

αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο 

ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα 

απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. 

Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη 

δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε 

θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή 

γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία 

ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο θαη 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. Όζνη παξεπξίζθνληαη  ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ. 
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ΑΡΘΡΟ 9.  ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΘΔΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή αμηνινγνχληαη κφλνλ νη πξνζθνξέο 

πνπ έρνπλ θξηζεί σο ηερληθά απνδεθηέο θαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 

Η  θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ εληφο ησλ φξσλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 

Γηαθήξπμεο πξνκεζεπηή, ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ θξίζεθε σο εθείλε κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή. 

ε πεξίπησζε πνπ ν  αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ δελ πξνζθνκίδεη, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5.2.  ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο 

δηαηάμεηο απηέο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε 

ηηκή (αςξημένη). ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη 

ζηνλ ακέζσο επφκελν  θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο αλαδφρνπο δελ πξνζθνκίδεη, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα 

απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο 

καηαηψλεηαη. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο ππεχζπλεο 

δειψζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην 

πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο 

έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 5.2.  ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο,  θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε. Δπίζεο 

θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε εθφζνλ απφ ηα 

ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα ζηε δηαθήξπμε θαζνξηδφκελα 

ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ. 

3. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε, γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ. 

4. Ωο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη, επίζεο, νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

 Η δηαπίζησζε γηα ηελ ζπκθσλία ή αζπκθσλία κε ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο πνπ νξίδνληαη σο 

ηέηνηνη απφ ηελ δηαθήξπμε θαη κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ νξγάλνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 10. ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

1. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε, γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ. 

2. Ωο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη, επίζεο, νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 

3. Η δηαπίζησζε γηα ηελ ζπκθσλία ή αζπκθσλία κε ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο πνπ νξίδνληαη 

σο ηέηνηνη απφ ηελ δηαθήξπμε θαη κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο θαζψο θαη ε βαζκνιφγεζε 

ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε γλψκε 

ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ νξγάλνπ. 

4. ε πεξίπησζε έιιεηςεο ή αλαθξίβεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξνχζα απφ έιεγρν, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε  

5. Δάλ ν ρξφλνο ηζρχνο Πξνζθνξάο είλαη κηθξφηεξνο απφ ην δεηνχκελν. 

6. Δάλ ν ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ φινπ ή ηκήκαηνο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν 

7. ηνπο δηαγσληζκνύο δελ γέλνληαη δεθηΫο αληηπξνζθνξΫο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο 

απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11.  ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Η Δπηηξνπή παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ» πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηε 

δηαθήξπμε θαη γίλεηαη δεκφζηα.  

Πξνζθνξέο  πνπ ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ φξγαλν κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο εκέξαο θαη 

ψξαο γηα ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ  δελ απνζθξαγίδνληαη σο εθπξφζεζκεο θαη είλαη ζηε 

δηάζεζε ησλ αληίζηνηρσλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ γηα ηελ παξαιαβή ηνπο.  

Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:  

Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, 

κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ζηνηρεία 

ηεο  ηερληθήο πξνζθνξάο αλά θχιιν. Καηά ηελ δηαδηθαζία  απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

σο  θαη ηεο κνλνγξαθήο θαη ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ δχλαληαη λα παξίζηαληαη νη 
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ζπκκεηέρνληεο ή νη ηπρφλ νξηζζέληεο εθπξφζσπνί ηνπο θαη ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ σο θαη 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο.   

 Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ην παξαπάλσ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε 

απηψλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ, θαηά ην 

δηαγσληζκφ, ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη θαη ζην νπνίν αλαθέξνληαη νη 

ιφγνη ηνπ πεξαηηέξσ απνθιεηζκνχ θαζελφο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Γειαδή γηα θάζε έλαλ απφ 

ηνπο ηπρφλ απνθιεηφκελνπο παξαηίζεληαη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ πξνβιέπνληαλ απφ 

ηελ δηαθήξπμε θαη δελ πξνζθνκίζζεθαλ, ελψ ζπγρξφλσο πηζηνπνηείηαη φηη ν απνθιεηφκελνο 

δελ εκπίπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα. 

Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ν ζρεηηθφο θάθεινο ηνπ δηαγσληζκνχ καδί κε ηνπο 

ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, πνπ πεξηέρνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, 

παξαδίδεηαη κε απφδεημε ζε ππάιιειν ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. 

Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη 

ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο 

ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ Δπηηξνπή θαη παξαδίδεηαη ζε ππάιιειν ηεο 

Τπεξεζίαο, πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. ηνλ ίδην ππάιιειν παξαδίδεηαη νιφθιεξνο θαη ν 

ζρεηηθφο θάθεινο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ.-  

Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ, επαλαθέξνληαη γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ 

απνδεθηέο, ζην παξαπάλσ αξκφδην φξγαλν, γηα ηελ απνζθξάγηζε ηνπο ζε εκέξα θαη ψξα, πνπ 

ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ θαη δελ απνθιείζηεθαλ απφ 

ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία σο αλεπαξθείο θαηά ην ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο, κε 

ζρεηηθή αλαθνίλσζε-πξφζθιεζε, πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί ή ζα ηνπο γλσζηνπνηεζεί πξνθνξηθά 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο. 

Όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. Δθφζνλ 

ην φξγαλν απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ είλαη αξκφδην θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπο, νη 

ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ παξακέλνπλ ζε απηφ.  
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Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ, 

θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

Η Δπηηξνπή ειέγρεη ην πεξηερφκελν ησλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο θαη 

απνξξίπηεη φζεο θξίλνληαη απνξξηπηέεο. ηε ζπλέρεηα πξνβαίλεη ζηε  ζπγθξηηηθή θαηάηαμε 

ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο αμηνιφγεζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β.  

ΜεηΪ ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλΪδεημε απηνύ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 

γίλεη ε θαηαθχξσζε, ην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ πξνβαίλεη 

επίζεο ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ  7  ηεο παξνχζαο  

δηαθήξπμεο ζε εκεξνκελία θαη ψξα, πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε φζνπο δηθαηνχληαη ζχκθσλα κε 

ηα αλσηέξσ, κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε-πξφζθιεζε, πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία, νη νπνίνη δχλαληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, 

είηε θαηά ηελ απνζθξάγηζε είηε ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν, φπσο ζα νξίδεηαη ζηελ ζρεηηθή σο 

άλσ πξφζθιεζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο έρεη δηθαίσκα, εθφζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν, λα 

δεηήζεη απφ ππνςήθην Αλάδνρν ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ηα ππνβιεζέληα 

ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηερληθήο αμηνιφγεζεο. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλήζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ Πξνζθέξνληα θαη 

δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά ιακβάλνληαη δε ππφςε εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα 

ηα νπνία δεηήζεθαλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ-ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ (ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ) γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο.  

Κξηηήξην Καηάηαμεο είλαη απηφ ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο. Η θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε 

ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ. 
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ε πεξίπησζε πνπ ην ΔΑΠ θξίλεη ηηο πξνζθνξέο αζχκθνξεο ή κε ηθαλνπνηεηηθέο ηερληθά, 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθπξψζεη ην δηαγσληζκφ. ε πεξίπησζε αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ 

νη ζπκκεηέρνληεο ζ’ απηφλ δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

Η αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα απφ ηνλ Αλαζέηνληα. 

Όηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή δελ πξνζθνκίδεη, έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ  παξ. 5.2.  ηνπ 

άξζξνπ 5 θαη ηνπ  άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ 

πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε πξνζθνξά ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο. ε πεξίπησζε πνπ θαη 

απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 

απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν θαη νχησ θαζ` 

εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 

 ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε 

ηεο παξ. 5.1. ηνπ άξζξνπ 5 θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ή ν ππφρξενο πξνο 

ηνχην πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο 

θαηαθχξσζεο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 5.2. ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο  θαη, εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ δηαθήξπμε, ησλ πεξηπηψζεσλ α, β, 

θαη δ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο Γ/ηνο,  θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε.  

Δπίζεο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε, εθφζνλ απφ ηα 

ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα ζηε δηαθήξπμε θαζνξηδφκελα 

ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ  8
α
 ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Σν ΔΑΠ δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα κέξνο 

ηνπ ππφ πξνθήξπμε έξγνπ, φρη φκσο ιηγφηεξν ηνπ 50%, ή ην δηθαίσκα θαηαθχξσζεο 

κεγαιχηεξνπ έξγνπ απφ ην πξνζθεξφκελν κέρξη πνζνζηνχ 15%, θαζψο θαη νπνηαζδήπνηε 

δηαθχκαλζεο ηεο πνζφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο. 

Οη δηαγσληδφκελνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή κέξνο ηεο κεηά 

ηελ θαηάζεζή ηεο.  
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Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν, κε  

γλσκνδφηεζή ηνπ, δχλαηαη  λα πξνηείλεη: 

 α)Σελ θαηαλνκή ηεο πξνο πξνκήζεηα πνζφηεηαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαηξεηφ πιηθφ, 

κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ κεηνδνηψλ κε ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Δθφζνλ ην πιηθφ δελ 

είλαη δηαηξεηφ θαη ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο πξνκεζεπηήο 

επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη 

πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο 

   β) Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή 

κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ  πξνδηαγξαθψλ. 

  γ) Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο. 

 δ) Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ιφγσ κε πξνζθφκηζεο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ππφ ζηνηρεία ΙΙ ηεο πεξ.β ηεο παξ.2 ηνπ 

άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ. 118/07. 

ε) Οξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

 i) Όηαλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δε ρξεηάδεηαη πιένλ ην πιηθφ είηε ιφγσ αιιαγψλ ζηελ 

ηερλνινγία είηε ιφγσ δηαθνπήο ή πεξηνξηζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηελ νπνία επξφθεηην 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ην πιηθφ. 

 ii) Όηαλ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηελ καηαίσζε. 

 

 ΑΡΘΡΟ 14. ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα έμη (6) κήλεο ηνπιάρηζηνλ, απφ 

ηελ επνκέλε ηεο  δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ΠξνζθνξΪ πνπ νξέδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ηε δηαθάξπμε, 

απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. 

Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη` αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην 

πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε.  
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Δάλ νη δηαγσληδφκελνη θιεζνχλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο θαηά ηα 

αλσηέξσ θαη απνδερζνχλ ηελ παξάηαζε, νη πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη 

γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο θαη εάλ ήζειε θξηζεί κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί 

ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ δχλαληαη λα επηιέμνπλ, είηε 

λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ 

αλσηάηνπ νξίνπ, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ 

ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΑΝΣΙΠΡΟΦΟΡΔ 

ηνπο δηαγσληζκνχο δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο.  

ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξΪδεθηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 16. ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ  ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ – ΑΝΑΘΔΗ 

ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πξνκήζεηαο, ζα απνζηαιεί ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία.: 

 α. Σν πξνο πξνκήζεηα είδνο. 

 β. Σελ πνζφηεηα. 

 γ. Σελ ηηκή. 

 δ. Σνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην πιηθφ. 

 ε. Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο ή ηεο αλάζεζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο 

πξφζθιεζεο θαζψο θαη κε ην ζρέδην ζχκβαζεο πνπ έρεη επηζπλαθζεί ζηε δηαθήξπμε. 

 ζη. Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
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 Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο, πνπ 

αθνινπζεί, έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. 

 Ο Πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα 

πξνζέιζεη ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο απηήο. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην 

αξγφηεξν κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. ηελ 

πεξίπησζε φκσο απηή ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ 10 

εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Σνχην δελ ηζρχεη, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία 

αλαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο. Δθφζνλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ησλ 10 εκεξψλ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ 

ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  

Δάλ ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ πξνκεζεπηή ε αλαθνίλσζε απεπζχλεηαη 

ζηνλ εθπξφζσπν ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε πεξίπησζε απνζηέιιεηαη 

ζρεηηθή ηειενκνηνηππία ζηνλ αιινδαπφ πξνκεζεπηή. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ζηνλ 

πξνκεζεπηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε άλνηγκα πίζησζεο, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο κπνξεί 

λα θαηαηεζεί ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην εμσηεξηθφ, ε δε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο παξακέλεη ζε ηζρχ θαη απνδεζκεχεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε θαη απνδνρή ηεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 

 Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηελ 

ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα 

νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 17. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΑΞΙΑ-ΠΗΓΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

            Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ηελ παξαπάλσ αλάζεζε αλέξρεηαη ζε 162.601,63 

πιΫνλ ηνπ ΦΠΑ θαη ζα βαξχλεη ηε Πξάμε «Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην», ε νπνία έρεη 

εληαρζεί ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 7 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δκπαίδεςζη και 

Για Βίος Μάθηζη» (Δ.Π.Δ.Γ.Β.Μ.) ηνπ ΔΠΑ (2007-2013), κε θσδηθφ MIS 296121, ε νπνία 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δςπωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- Δ.Κ.Τ.) θαη 
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απφ εζληθνχο πφξνπο, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (Π.Γ.Δ.) ηνπ 

ΤΠΓΒΜΘ. 

 

ΑΡΘΡΟ 18. ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ -ΝΟΜΙΜΑ 

Όιεο νη ηηκέο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ζα  εθθξάδνληαη ζην εληαίν επξσπατθφ λφκηζκα, 

«επξώ». Οη ηηκέο ζα δίλνληαη, ρσξίο Φ.Π.Α., ζα αλαγξάθεηαη δε ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο 

%, ζην νπνίν ππάγεηαη ε ππεξεζία. ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη, θαηά πεξίπησζε, νη ηπρφλ 

ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο θαζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ Φ.Π.Α., γηα 

παξάδνζε ησλ πξνβιεπφκελσλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ έξγνπ. 

Οη ηηκέο ηνπ Πίλαθα ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο 

Πξνζθνξάο νη δηαγσληδφκελνη δηθαηνχληαη, θαηά ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο, 

λα ππνβάιινπλ λέν πίλαθα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.  

Σν Δ.Α.Π. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ θαλνληθνχ ή κε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε 

ππνςήθηνη Αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα ηα παξέρνπλ. 

Σν ζπκβαηηθφ ηίκεκα ηνπ έξγνπ δελ ππφθεηληαη ζε θακία κεηαβνιή κέρξη ηε ιήμε ηνπ έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 19. ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ-ΠΛΗΡΧΜΗ 

α) Η ηηκή ζα δνζεί κε θξαηήζεηο ζε επξψ ρσξέο Φ.Π.Α.  

Δπίζεο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη θάζε είδνπο δαπάλεο, πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη γηα ηελ 

παξάδνζε ησλ εηδψλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ ζηελ Πάηξα, ε 

νπνία γίλεηαη κε επζχλε θαη έμνδα ηνπ αλαδφρνπ.  

Πξνζθνξά πνπ πεξηέρεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε.  

Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε.  

Δάλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο νξγάλνπ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ 

νξγάλνπ. 
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Σν Δ.Α.Π. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηπρφλ ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, ελψ νη πξνκεζεπηέο 

ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 

β) Η δαπάλε βαξχλεη ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ Δ.Α.Π., νη θξαηήζεηο 

επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο αλέξρνληαη ζην λφκηκν πνζνζηφ θαη βαξχλνπλ ηνλ 

αλάδνρν. 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ έξγνπ ζα γίλεη κε ηαθηηθά ρξεκαηηθά εληάικαηα, ηα 

νπνία ζα εθδίδνληαη ζην φλνκα ηνπ αλαδφρνπ, θαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (ηηκνιφγην, αζθαιηζηηθή 

ελεκεξφηεηα, δειηίν θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαη ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ζε 

πεξίπησζε κε εκθάληζεο ηνπ δηθαηνχρνπ) θαη αλάινγα κε ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ έξγνπ ζα γίλεηαη ζε επξψ. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πιεξσκψλ είλαη φηη ζα έρνπλ θαηαβιεζεί ζηνλ Δηδηθφ 

Λνγαξηαζκφ ηνπ Δ.Α.Π. ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ εθάζηνηε θάζε ηνπ έξγνπ 

απφ ηνλ θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο. Ο αλάδνρνο δελ επηβαξχλεηαη κε θξαηήζεηο ππέξ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ή άιισλ νξγαληζκψλ, εθηόο κόλν από ηελ παξαθξΪηεζε θόξνπ εηζνδάκαηνο 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

γ) Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην ΔΑΠ. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 . ΠΑΡΑΓΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

20.1 ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΟΗ 

 

Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ελλέα (9) κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο.  

Η Αλαζέηνπζα Αξρή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο εμαζθάιηζεο ησλ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελσλ 

εγθξίζεσλ, δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ζπκπιεξσκαηηθά πξντφληα απφ ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ απνδεηρζεί απαξαίηεην γηα ηελ 

θάιπςε απξφβιεπησλ αλαγθψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εμ αηηίαο νξγαλσηηθψλ ή άιισλ 

ξπζκίζεσλ, πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ, ν δε Αλάδνρνο, ζηελ πεξίπησζε απηή, 

ππνρξενχηαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ απηνχ έξγνπ, ζε ρξφλν θαη κε ηξφπν, πνπ 
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ζα ζπκθσλεζεί απφ θνηλνχ θαη κε θφζηνο ίδην ή αλάινγν ηνπ πξνζθεξφκελνπ γηα ίδηα ή 

παξφκνηα πξντφληα.  

Αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο, γηα θάζε Σκήκα, πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηνπο ρξφλνπο 

παξάδνζεο ησλ παξαδνηέσλ ηνπ Σκήκαηνο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά ησλ 

ππνςεθίσλ αλαδφρσλ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην Μέξνο Β’ , «Τεσνική Πποζθοπά» ηεο 

παξνχζαο. 

Η εθηέιεζε ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ απφ ηνλ Αλάδνρν είλαη δπλαηφ λα κεηαβάιιεηαη ρξνληθά, 

κεηά απφ θνηλή ζπκθσλία θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ κεηαβάιιεηαη ην ζπλνιηθφ 

ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Σκήκαηνο. 

Γηα ηελ απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε απηψλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 33 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

20.2   ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΙ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

1. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξαιαβήο ησλ εηδψλ έρεη ζπζηαζεί απφ ην ΔΑΠ Δπηηξνπή 

Παξαιαβήο.  

2. Η παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζε ηέζζεξα (4) ζηάδηα, παξάδνζε ινγηζκηθνχ, 

παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνχ, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θαη δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία. 

3. Ο πξνµεζεπηήο είλαη ππνρξεσµέλνο λα εηδνπνηήζεη ηελ αληίζηνηρε Δπηηξνπή Παξαιαβήο 

φηη ζα πξνζθνµίζεη ην είδνο, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηµεο εµέξεο πξηλ απφ ηελ άθημή 

ηνπο. 

4. Η παξαιαβή ζα γίλεη κφιηο παξαδνζεί  ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ  θαη γίλεη ε παξαιαβή ηνπ απφ 

ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο.  

5. Η δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ζα γίλεη κφιηο νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ έξγνπ, 

επηδεηρζεί ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ε θαιή θαη αμηφπηζηε ιεηηνπξγία θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ έξγνπ θαη εθπαηδεπζεί ην πξνζσπηθφ. Η εγθαηάζηαζε έξγνπ, ε επίδεημε 

ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ, ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ζα 

γίλεηαη κε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή παξνπζία ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ.  

6. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εηδψλ 

πνπ παξαδίδεη γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ηφζε, φζε αλαθέξεηαη ζην Μέξνο Β’ «Τεσνική 

Πποζθοπά» ηεο παξνχζαο. 
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7. ε πεξίπησζε, πνπ θάπνηνο απφ ηνπο ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο πξνζθέξεη κεγαιχηεξε 

πεξίνδν εγγχεζεο, απηή ζα ιεθζεί ππφςε ζεηηθά. 

8. Σν ΔΑΠ απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή  απφ θάζε 

άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Σν ΔΑΠ δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ 

Αλαδφρνπ ή ηξίησλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 21.  ΔΚΣΔΛΧΝΙΜΟ- ΑΦΑΛΙΣΡΑ-ΦΟΡΟΙ -ΓΑΜΟΙ 

Ο Δθηεισληζκφο, ε κεηαθνξά, ε αζθάιεηα, νη δαζκνί, νη θφξνη θιπ. βαξχλνπλ ηνλ 

Πξνκεζεπηή θαη πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηνπο πίλαθεο ηηκψλ ρσξηζηά. Όηαλ ππάξρεη 

ειιεληθή πξνζηηζέκελε αμία ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ρσξηζηνί πίλαθεο, ψζηε λα κελ 

ππάξρεη ζχγρπζε. 

Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη έμνδα λα αζθαιίζεη πιήξσο φιν ην 

πξνο εθηέιεζε έξγν θαηά παληφο θηλδχλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπ θαη κέρξη ηελ 

παξαιαβή ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 22.  ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΤΜΒΑΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ- ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 

1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ 

πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ 

λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ 

ηελ απφθαζε απηή. ε πεξίπησζε πνπ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 

1/4 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ή ηνπ 1/2 απηνχ, φηαλ ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο δελ είλαη 

κεγαιχηεξνο ησλ 30 εκεξψλ, ν δε πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε 

θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά 

πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν 

ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. Με 

ηελ απφθαζε απηή θαζνξίδεηαη πξνζεζκία 20 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο γηα ηελ 

παξαιαβή ησλ απνξξηθζέλησλ πιηθψλ. Δάλ ε παξαιαβή γίλεη κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 5 

πξψησλ εκεξψλ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζηνλ πξνκεζεπηή 10% επί ηεο αληίζηνηρεο 
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ζπκβαηηθήο αμίαο. ε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ, ηα απνξξηθζέληα πιηθά δελ 

επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε παξάδνζεο ησλ πιηθψλ θαη ησλ ππνινίπσλ ηκεκαηηθψλ 

παξαδφζεσλ. 

 Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο θεξχρζεθε έθπησηνο θαη ηνπ ρνξεγήζεθε δηθαίσκα 

αληηθαηάζηαζεο, ηα απνξξηθζέληα πιηθά δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ παξαιαβή ησλ λέσλ 

πιηθψλ ή ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ παξάδνζή ηνπο. Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ηνπ 10% 

επηβάιιεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ εηθνζαεκέξνπ θαη εθφζνλ 

δελ παξαιεθζνχλ ηα πιηθά, πέξαλ ηνπ πξνζηίκνπ, ηα πιηθά εθπνηνχληαη ή θαηαζηξέθνληαη 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ θνξέα ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 

 2. Η επηζηξνθή ησλ πιηθψλ, πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ίζεο πνζφηεηαο 

κε ηελ απνξξηθζείζα θαη αθνχ απηή παξαιεθζεί νξηζηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ν 

πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηελ πνζφηεηα πνπ απνξξίθζεθε θαη 

αληηθαηαζηάζεθε κέζα ζε 20 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο λέαο 

πνζφηεηαο. Η πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ 

ζα ππνβιεζεί απαξαίηεηα πέληε (5) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο, κε 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ κε 

ηελ νπνία θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε πνζνζηφ 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο. Δάλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαη ε παξάηαζε πνπ ηπρφλ 

ρνξεγεζεί θαη ν πξνκεζεπηήο δελ παξέιαβε ηελ απνξξηθζείζα πνζφηεηα, ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε ηεο πνζφηεηαο απηήο, θαηά ηα 

ηζρχνληα. 

 3. Με απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δχλαηαη λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ πιηθψλ πνπ 

απνξξίθζεθαλ πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε ν πξνκεζεπηήο λα 

θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγχεζε, πνπ λα θαιχπηεη ηελ ηπρφλ θαηαβιεζείζα αμία ηεο πνζφηεηαο 

πνπ απνξξίθζεθε. 

 

ΑΡΘΡΟ 23.ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ-ΔΚΠΣΧΔΙ 

Η παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκφ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, θαη ζα παξακείλεη  σο 

έρεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, πνπ ζα ππνγξαθεί. Γηα ηελ θαζπζηέξεζε 
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νπνηνπδήπνηε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο πξνζεζκίεο ηνπ δηαγσληζκνχ παξαδνηέα,  ην Δ.Α.Π. 

ζα έρεη δηθαίσκα λα επηβάιιεη πνηλέο ζηνλ Αλάδνρν, φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ. 

Αλ, γηα ιφγνπο πνπ νθείινληαη ζηνλ Αλάδνρν, παξέιζεη ε αξρηθά ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία 

παξάδνζεο θαζ’ ελφο απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ παξαδνηέα, 

ή άιιε εγθεθξηκέλε απφ ην ΔΑΠ ηξνπνπνίεζε ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο απηψλ, πνπ 

πηζαλφλ δεηήζεη ν Αλάδνρνο, κε έγγξαθε αίηεζή ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ, θαη ην πεξηερφκελν ηνπ παξαδνηένπ δελ παξαδνζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο, ηφηε ην ΔΑΠ έρεη δηθαίσκα λα ππνρξεψζεη ηνλ Αλάδνρν λα θαηαβάιιεη σο πνηληθή 

ξήηξα γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο πνζφ ίζν κε πνζνζηφ 2‰ επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο 

ηνπ παξαδνηένπ πνπ θαζπζηεξεί, κε αλψηαην φξην ην 10% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο 

απηνχ.  

Αλ ν Αλάδνρνο δελ παξαδψζεη ην πιήξεο (καηά ηην γνώμη ηηρ επιηποπήρ παπαλαβήρ) 

πεξηερφκελν ελφο απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ παξαδνηένπ, 

κέζα ζε πξνζεζκία ελφο κελφο απφ ηελ ζπκθσλεζείζα εκεξνκελία παξάδνζεο ή άιιεο 

εγθεθξηκέλεο απφ ην ΔΑΠ ηξνπνπνίεζήο ηεο, ην ΔΑΠ έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε 

ζχκβαζε θαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν. 

ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ επέξρνληαη νη αθφινπζεο ζπλέπεηεο: 

1. Καηαπίπηεη απηνκάησο ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ ε Δγγπεηηθή 

Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ιφγσ ζπκθσλεκέλεο πνηληθήο ξήηξαο. 

2. Δηζπξάηηεηαη εληφθσο θάζε πνζφ πνπ έρεη ιάβεη ν Αλάδνρνο είηε δηθαζηηθά, είηε κε 

εθνχζηα επηζηξνθή απφ ηνλ ίδην. 

3. Σν ΔΑΠ έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν ρσξίο λα θαηαβάιιεη 

νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, αλ απηφο δελ εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο 

ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο ζχκβαζεο. 

4. ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ, ην ΔΑΠ δηθαηνχηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα 

θξαηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ πνπ έρεη παξαρζεί, θαηαβάιινληαο ην αλαινγνχλ 

ζπκβαηηθφ ηίκεκα. 

 

ΑΡΘΡΟ 24. ΔΚΥΧΡΗΔΙ-ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΙ 

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ, πνπ ζα απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο. Καη’ εμαίξεζε ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο 
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ηνπ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ θαηαβνιή πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο 

φξνπο ηεο χκβαζεο, ζε Σξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα εγθξίλεη αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε, 

κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ εθείλνο πνπ ηνλ ππνθαζηζηά αληαπνθξίλεηαη ζηα θξηηήξηα επηινγήο 

πνπ ίζρπζαλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο. ε πεξίπησζε ππνθαηάζηαζεο, ν Αλάδνρνο δελ 

απαιιάζζεηαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ην ηκήκα ηεο χκβαζεο, πνπ έρεη ήδε 

εθηειεζζεί ή ην ηκήκα πνπ δελ εθρσξήζεθε, ελψ γηα ην ηκήκα πνπ ζα εθρσξεζεί ζηνλ ηξίην 

(ςπεπγολάβο) ζα επζχλεηαη σο δηθνλνκηθφο εγγπεηήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 25. ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο Αλάδνρνο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη κφλνλ 

ππεξγνιάβνπο πνπ έρεη πξνζδηνξίζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, γηα ην θαηά πεξίπησζε 

αλαθεξφκελν ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηκήκα ηνπ έξγνπ. 

Οη ππεξγνιάβνη δελ απνθηνχλ νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηηο πξάμεηο, παξαιείςεηο θαη ακέιεηεο ησλ ππεξγνιάβσλ θαη ησλ 

εθπξνζψπσλ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπο, φπσο αθξηβψο θαη γηα ηηο πξάμεηο, παξαιείςεηο ή 

ακέιεηεο ηνπ ηδίνπ, ησλ εθπξνζψπσλ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ. 

Ο Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ππεξγνιάβν ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ κε απηφλ ή λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη άιινλ ππεξγνιάβν, κφλν εθ’ φζνλ ν λένο 

ππεξγνιάβνο αληαπνθξίλεηαη ζηα αληίζηνηρα θξηηήξηα επηινγήο πνπ ίζρπζαλ γηα ηελ αλάζεζε 

ηεο χκβαζεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα ζπλάςεη λέα ππεξγνιαβία, ν Αλάδνρνο απαηηείηαη λα έρεη ηε γξαπηή άδεηα 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Σα ηκήκαηα ηα νπνία θαιχπηεη ε ππεξγνιαβία, θαζψο θαη ε 

ηαπηφηεηα ηνπ ππεξγνιάβνπ θνηλνπνηνχληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, καδί κε έγγξαθε 

ηεθκεξίσζε ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηελ νπνία πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη ν ππεξγνιάβνο 

αληαπνθξίλεηαη ζηα αληίζηνηρα θξηηήξηα επηινγήο πνπ ίζρπζαλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο 

χκβαζεο. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε 

ππεξγνιάβνπ ή θπζηθνχ πξνζψπνπ εκπιεθνκέλνπ ζηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ πνπ, θαηά ηελ 

βάζηκε θαη αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ελ γέλεη απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ ή 

δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηηο, ν δε Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ πεξίπησζε απηή 
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λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, θαη εληφο ηαθηήο πξνζεζκίαο λα  

εμεχξεη αληηθαηαζηάηε, άιισο κεηά ηελ πάξνδφ ηεο ζα ππνρξενχηαη ν ίδηνο ζηελ εθηέιεζε 

ηνπ αληίζηνηρνπ έξγνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θέξεη απνθιεηζηηθά ν 

Αλάδνρνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 26. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΦΑΛΙΗ 

Ο Αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ππξθατάο ή θαηαζηξνθήο ησλ πξντφλησλ, σο θαη  γηα θάζε 

δεκία, βιάβε, θινπή, κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ησλ πξντφλησλ πνπ ζα παξαδνζνχλ ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή ζε εθηέιεζε ηεο χκβαζεο Πξνκήζεηαο, κέρξη ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο 

παξαιαβήο ηνπο, ππνρξενχκελνο ζε πεξίπησζε δεκηάο, θζνξάο ή απψιεηαο ζε πιήξε 

απνθαηάζηαζε / αληηθαηάζηαζή ηνπο. 

Μεηά ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ν θίλδπλνο κεηαβηβάδεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα 

ηελ απνηξνπή δεκηψλ ή θζνξψλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία ή βιάβε πξνζψπσλ, 

πξαγκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ή ηξίησλ θαη γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεκίαο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνμελεζεί θαηά ή επ’ 

επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν ή ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ, εθ’ φζνλ 

νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε απηψλ. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη δηαηεξεί αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηνπο 

αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη κα 

κεξηκλά φπσο νη ππεξγνιάβνη ηνπ πξάμνπλ ην ίδην. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή ιακβάλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ Τπεξγνιάβσλ ηνπ, ηδίσο δε ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ 

Αλάδνρν ζρεηηθά κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ρψξσλ φπνπ εθηειείηαη ην έξγν. 

 

ΑΡΘΡΟ 27. ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν Αλάδνρνο δελ 

απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ ηνπ δφζεθαλ, ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά 

ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ 
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ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε χκβαζε, ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ 

ηνπ, νη ππεξγνιάβνη ηνπ θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο άλσ 

ππνρξέσζε. ε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο θαη ηελ 

παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξάιεηςε ζην κέιινλ θάζε 

αληίζηνηρεο πξάμεο ή ελέξγεηαο δεκνζηνπνίεζεο. 

Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ην έξγν ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο 

αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη δελ δεζκεχεη ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη φια ηα εμνπζηνδνηεκέλα 

απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξφζσπα νθείινπλ λα κελ αλαθνηλψλνπλ ζε θαλέλα, παξά κφλν 

ζηα πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη λα γλσξίδνπλ, πιεξνθνξίεο πνπ πεξηήιζαλ ζ' απηνχο θαηά ηε 

δηάξθεηα, θαη κε ηελ επθαηξία, ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη αθνξνχλ ζε ηερληθά ή εκπνξηθά 

δεηήκαηα ή κεζφδνπο θαηαζθεπήο ή ιεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ ή ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 28. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο 

βίαο. 

Ο Αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε 

γεγνλφο, πνπ εκπίπηεη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη 

επηθαιεζζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο 

απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα 

απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Η Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο 

είθνζη (20) εκεξψλ απφ ιήςεσο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά κε ηελ 

πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη ε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. 
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ΑΡΘΡΟ 29.  ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ- ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ  

Ο Αλάδνρνο δηαηεξεί ηελ θπξηφηεηα ησλ παξαδηδνκέλσλ πιηθψλ θαη εθαξκνγψλ θαη είλαη 

ππεχζπλνο γηα απηέο κέρξη ηελ εκεξνκελία Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπο, νπφηε ε θπξηφηεηα 

κεηαβηβάδεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ειεχζεξε απφ θάζε βάξνο θαη δηθαίσκα ηξίηνπ. 

Σα δηθαηψκαηα επί ηνπ Λνγηζκηθνχ πνπ ν Αλάδνρνο πξνζθέξεη, παξακέλνπλ ζηνπο λφκηκνπο 

δηθαηνχρνπο. Με ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνθηά ηε κε απνθιεηζηηθή 

άδεηα ρξήζεο ηνπο, ππφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ έρεη λνκίκσο ζέζεη ν θαηά 

πεξίπησζε θαηαζθεπαζηήο ηνπο. 

Σν πιήξεο θαη απνθιεηζηηθφ πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα, σο θαη ηα  πξνεξρφκελα απφ ηα θάζε 

είδνπο πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα επί ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ, πνπ ν Αλάδνρνο ζα 

θαηαζθεπάζεη εμ' αξρήο ζε εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, κεηαβηβάδεηαη επ’ αφξηζηνλ, ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή γηα πιήξε, απφιπηε θαη απεξηφξηζηε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε απφ απηήλ. 

Σν θάζε είδνπο πιηθφ, πνπ απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά 

ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, φπσο δηαγξάκκαηα ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο θ.ι.π. είλαη 

εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ ζηελ απφιπηε ηδηνθηεζία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ο Αλάδνρνο, 

κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία 

ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ εγγξάθσλ θαη 

ζηνηρείσλ, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο απφ απηνχο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηε  χκβαζε, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη κέζα ζηηο αλαγθαίεο 

ηερλνινγηθέο ή άιιεο κεηαβνιέο ησλ εθαξκνγψλ, αληηθαηαζηάζεηο ινγηζκηθνχ θαη ζε θάζε 

άιιε απαξαίηεηε ή πξφζθνξε ελέξγεηα, φηαλ απηέο επηβάιινληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ηξίησλ πξνζψπσλ, πνπ απνδεδεηγκέλα ηζρπξίδνληαη πσο έρνπλ δηθαίσκα επ' 

απηψλ ή φηαλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή εκπνδίδεηαη ζηελ ρξήζε ηνπο ιφγσ απνδεδεηγκέλεο 

χπαξμεο δηθαησκάησλ ηξίησλ πξνζψπσλ επ’ απηψλ, παξέρνληαο πξντφληα ίδηαο αμίαο, 

απφδνζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2121/1993 πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

ε πεξίπησζε άζθεζεο αγσγήο ή ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηξίην γηα 

νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηηθά κε δηθαηψκαηα επί ηνπ ινγηζκηθνχ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα 

εηδνπνηήζεη ακέζσο θαη γξαπηά κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο 
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ππνρξενχηαη λα ακπλζεί, δηθαζηηθά θαη εμσδηθαζηηθά, γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο, έλαληη ηνπ ηξίηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο, αθελφο βαξχλεηαη κε φια ηα 

έμνδα ηα νπνία ζα θιεζεί λα θαηαβάιεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη θάζε δηθαζηηθήο δαπάλεο ή ακνηβήο δηθεγφξσλ, αθεηέξνπ 

ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία πνπ 

ζα ππνζηεί απφ ελδερφκελε απνδνρή ηεο παξαπάλσ αγσγήο ή ηνπ έλδηθνπ κέζνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 30.  ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ 

Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ζα ππνγξαθεί θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα 

κέξε ε ζχκβαζε ην θείκελν ηεο νπνίαο έρεη επηζπλαθζεί  ζηε παξνχζα δηαθήξπμε. Γελ ρσξεί 

νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη επηζπλαθζεί ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε, νχηε θαζ` νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

πξνκεζεπηή. 

Η ζχκβαζε εθηφο ησλ άιισλ ζα πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαη 

ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

 α. Σνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

 β. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

 γ. Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά θαη ηελ πνζφηεηα. 

 δ. Σελ ηηκή. 

 ε. Σνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ. 

 ζη. Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ. 

 δ. Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο. 

 ε. Σηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο. 

 ζ. Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ,  

 η. Σνλ ηξφπν θαη ρξφλν πιεξσκήο,  

ΑΔΑ: 4ΑΓΨ46ΨΖΣΘ-Ω



 
47 

3. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο 

πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ 

ή παξαδξνκψλ. 

 4. ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα 

δχν ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ. Η απφθαζε ηεο δηνίθεζεο κε ηελ νπνία ζπλαηλεί ζηελ ηξνπνπνίεζε, 

δχλαηαη λα πξνζβιεζεί απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ.  

 5. Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 

 α. Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή, ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ, εάλ ε πνζφηεηα πνπ 

παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην 

αξκφδην φξγαλν. 

 β. Παξαιήθζεθε νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε. 

 γ. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ 

θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

 δ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα 

κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. 

 

Η χκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ Διιεληθή Γιψζζα θαη ζα  πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο φξνπο 

θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηάξηηζεο ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζρεηηθά κε εμειίμεηο ή 

βειηηψζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ / εθαξκνγψλ, πνπ έρνπλ ηπρφλ αλαθνηλσζεί απφ ηηο 

θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. 

Η ελεκέξσζε απηή ζα ζπλνδεχεηαη απφ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη 

κεηνλεθηεκάησλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ εμειίμεσλ ή βειηηψζεσλ θαζψο θαη απφ ζρεηηθή 

πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε, ρσξίο δηαθνξνπνίεζε ηνπ πκβαηηθνχ 

Σηκήκαηνο, φισλ ή κέξνπο ησλ πξντφλησλ γηα ηα νπνία έρνπλ αλαθνηλσζεί εμειίμεηο ή 

βειηηψζεηο. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δελ δεζκεχεηαη ζηελ απνδνρή ησλ πξνηεηλφκελσλ αληηθαηαζηάζεσλ. 

ΑΔΑ: 4ΑΓΨ46ΨΖΣΘ-Ω



 
48 

ε πεξίπησζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηάξηηζεο ηνπ ηειηθνχ 

θεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, ζα ιήμεη ε ηζρχο ηεο πξνζθνξάο ή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ν 

Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έγθαηξε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαηά ηνλ 

εθηηκνχκελν γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο χκβαζεο απαηηνχκελν ρξφλν θαη ηελ 

παξάηαζε, γηα ηνλ ίδην ρξφλν, ηεο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο ή ηελ αληηθαηάζηαζή 

ηεο κε ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο εληφο δΫθα   (10) 

εκεξώλ απφ ηελ ιήςε ηεο έγγξαθεο πξφζθιεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πξνζθνκίδνληαο 

ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

(α) ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη εηαηξεία ή ζπλεηαηξηζκφο ή έλσζε πξνζψπσλ ή 

θνηλνπξαμία, ηα έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζα ππνγξάςεη ηε χκβαζε. 

(β) Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο πνπ ζα αλέξρεηαη ζην 10% ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ πξνζθεξνκέλνπ Έξγνπ ρσξίο Φ.Π.Α. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζΫιζεη λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε, ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή επηβάιιεη ηηο πξνβιεπφκελεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

 

Με ηελ θαηάξηηζε ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο ζα εγγπάηαη φηη: 

α) Σν έξγν, πνπ ηνπ αλαηίζεηαη ζα  εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο 

χκβαζεο θαη φηη ηα ππφ πξνκήζεηα πξντφληα  ζα πιεξνχλ φιεο ηηο ηδηφηεηεο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε απηή θαη ζα ζηεξνχληαη νπνησλδήπνηε 

ειαηησκάησλ (θεθξπκκέλσλ ή κε ιφγσ ειιηπήο ζρεδίαζεο, πιεκκεινχο θαηαζθεπήο, 

ειαηησκαηηθά πιηθά) θαη φηη ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο, ιεηηνπξγίεο, θαη ζα 

έρνπλ ηα απνηειέζκαηα θαη ηδηφηεηεο, φπσο απηέο πξνδηαγξάθνληαη ζηελ Γηαθήξπμε. 

β) Γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ θάζε 

είδνπο ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηελ πεξίνδν εγγχεζεο φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Μέξνο Β «Σερληθή 

Πξνζθνξά», ν Αλάδνρνο θάζε Σκήκαηνο εγγπάηαη φηη ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Μέξνο Β «Σερληθή Πξνζθνξά» ηεο παξνχζαο, ρσξίο θακία 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη ηεο νξηζηηθήο ηνπο παξαιαβήο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ πεξίνδν 

εγγχεζεο. 
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γ) Σελ θαιή θαη πξνζήθνπζα ιεηηνπξγία θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εηδψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη 

ηνπ ινγηζκηθνχ φπνπ ππάξρεη, θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

δ) Θα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη κε δηθά ηνπ έμνδα απνθαηάζηαζε θάζε 

ειαηηψκαηνο πνπ ηπρφλ ήζειε αλαθαλεί θαηά ηελ πεξίνδν απηή. Αλ ηα ειαηηψκαηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο ζπλεπάγνληαη ηελ αρξεζηία κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ εηδψλ, 

ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ινγηζκηθνχ, ν Αλάδνρνο θάζε Σκήκαηνο  πξνβαίλεη ζε αληηθαηαζηάζεηο 

ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα δηαηεξεζεί ην επίπεδν πνπ θαζνξίδεηαη ζηε χκβαζε, ρσξίο 

επηβάξπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πιεξνθνξεί ηνλ Αλάδνρν σο πξνο ην είδνο θαη ηελ έθηαζε θάζε 

ειαηηψκαηνο κφιηο απηφ γίλεη εκθαλέο ζε απηήλ. Αλ ν Αλάδνρνο δελ απνθαηαζηήζεη ην 

ειάηησκα ρσξίο θαζπζηέξεζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα θξνληίζεη γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ ειαηηψκαηνο απφ ηξίηνλ, απαηηψληαο ηελ ζρεηηθή δαπάλε θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε θάζε ζεηηθήο ή απνζεηηθήο δεκίαο απφ ηνλ Αλάδνρν 

 

ΑΡΘΡΟ 31. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ-ΔΠΔΚΣΑΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 

Η χκβαζε ηξνπνπνηείηαη εγγξάθσο, φηαλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ηα παξαδνηέα ζα έρνπλ ηηο απηέο 

ηδηφηεηεο, ζα ηζρχζνπλ νη αξρηθέο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο θαη γεληθά γηα ηελ παξάδνζή ηνπο ζα 

ηζρχζνπλ νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, πιελ ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο, 

ελψ ζε θάζε πεξίπησζε κε ηελ  ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο δελ ζα απνκεηνχηαη  ή 

αιινηψλεηαη ην αξρηθφ παξαδνηέν, θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ζα 

εμαζθαιίδεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνθήξπμεο.-  

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, ζπκπιεξσκαηηθά πξντφληα ή ππεξεζίεο απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα, 

ρσξίο λα δεκνζηεπζεί ζρεηηθή πξνθήξπμε, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ή πινπνηνχληαη απφ ηνλ 

αξρηθφ πξνκεζεπηή (ανάδοσο) θαη πξννξίδνληαη, είηε γηα κεξηθή αλαλέσζε πξνκεζεηψλ ή 

εγθαηαζηάζεσλ ηξέρνπζαο ρξήζεο, είηε γηα επέθηαζε πθηζηακέλσλ πξνκεζεηψλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ, εθφζνλ ε αιιαγή πξνκεζεπηή ζα ππνρξέσλε ηελ αλαζέηνπζα αξρή λα 

πξνκεζεπηεί πιηθφ κε δηαθνξεηηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ζα είλαη αζπκβίβαζηα ή 

ζα πξνθαινχλ δπζαλάινγεο ηερληθέο δπζρέξεηεο σο πξνο ηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε.- 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε  ην ζσξεπηηθφ πνζφ ησλ ζπλαπηφκελσλ ζπκβάζεσλ δελ ζα 

κπνξεί λα ππεξβεί ην 50% ηνπ πνζνχ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο φπσο ζα πεξηγξάθεηαη ζηελ  
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αξρηθή ζχκβαζε,  ελψ ε δηάξθεηα  ησλ ζπκβάζεσλ δελ ζα κπνξεί λα ππεξβεί ηα ηξία (3) 

ρξφληα), εληφο δε ηνπ ελ ιφγσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ν αλάδνρνο ζα ππνρξενχηαη λα 

πινπνηήζεη ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο ή παξαδψζεη ηα πξντφληα κε ηξφπν πνπ ζα 

ζπκθσλεζεί απφ θνηλνχ θαη κε θφζηνο ίδην ή αλάινγν ηνπ πξνζθεξφκελνπ γηα ίδηα ή 

παξφκνηα πξντφληα.  

 Η πξφηαζε απηή ζα ππνβάιιεηαη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν 

παξάδνζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ 

ηεθκεξησκέλε παξνπζίαζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πξνηεηλφκελεο επηθαηξνπνίεζεο. 

ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο έγθξηζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ αληηθαηαζηάζεσλ απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, ζα αθνινπζεί ηξνπνπνίεζε ηεο χκβαζεο. 

ε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη ηε ζπκβαηφηεηα ησλ 

βειηησκέλσλ πξντφλησλ κε ηα ππφινηπα θαη ηε ζπλέρηζε ηεο ηήξεζεο φισλ ησλ φξσλ ηεο 

χκβαζεο πξνκήζεηαο πνπ αθνξνχλ ζηελ νκαιή πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. 

ΑΡΘΡΟ 32. ΛΤΗ–ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ–ΔΚΠΣΧΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

Α.-  Κάξπμε πξνκεζεπηά εθπηώηνπ 

1.- Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε γηα λα 

ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε 

ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

2. - Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ν πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο απφ ηε 

ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα ηνπ πνπ απνξξέεη απ` απηή, εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε 

ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ 

ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηπρφλ ηνπ ήζειε δνζεί. 

3. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξύζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ 

ζχκβαζε φηαλ: 

 α. Η ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε 

κε επζχλε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 
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4. ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, 

επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο 

παξνρή εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

 α. Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

θαηά πεξίπησζε. 

 β. Πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ πξνκεζεπηή είηε απφ ηνπο ππφινηπνπο 

πξνκεζεπηέο πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ ή είραλ θιεζεί γηα δηαπξαγκάηεπζε, είηε 

κε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ. Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηνπ δεκνζίνπ ή ηπρφλ 

δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ πξνκεζεπηή. Ο 

θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη λέα 

πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ, θαηά ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνινγηζκφο 

ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

γ. Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην ζχλνιν ησλ πξνκεζεηψλ ησλ 

θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2286/1995 ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο.  

δ. Καηαινγηζκφο ζηνλ πξνκεζεπηή πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ, γηα ηα νπνία 

θεξχρζεθε έθπησηνο, φηαλ ηνπ δφζεθε ην δηθαίσκα λα παξαδψζεη ηα πιηθά κέρξη ηελ 

πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, αλεμάξηεηα εάλ ηειηθά έθαλε ή 

φρη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. ηελ πεξίπησζε απηή, έρνπλ εθαξκνγή θαη ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

 ε. Δίζπξαμε εληφθσο ηεο ηπρφλ πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε 

ζχκβαζε πξνκεζεπηή, είηε απφ πνζφλ πνπ ηπρφλ δηθαηνχηαη λα ιάβεη, είηε κε θαηάζεζε ηνπ 

πνζνχ απφ ηνλ ίδην, είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ 

ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμήο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά 

αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη 

ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο. 
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 5. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνκήζεηα πιηθνχ ζε βάξνο εθπηψηνπ πξνκεζεπηή γίλεηαη κε 

ηξνπνπνίεζε φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαθχξσζεο, ηεο αλάζεζεο ή ηεο 

ζχκβαζεο, απφ ηηο νπνίεο θεξχρζεθε έθπησηνο, θαηά πεξίπησζε, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

δηαθέξνληνο ζε βάξνο ηνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε νπνία ζπκςεθίδεηαη κε ην 

πξνο θαηαινγηζκφ πνζφ. 

 

Β.- Η ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηθαηνύηαη λα θαηαγγεέιεη ηε ύκβαζε ζε νπνηαδάπνηε από ηηο 

αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: 

 

α) Ο Αλάδνρνο δελ πινπνηεί ην Έξγν κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε χκβαζε, παξά ηηο πξνο 

ηνχην επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

 

β) Ο Αλάδνρνο εθρσξεί ηε χκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο ππεξγνιαβηθά ρσξίο ηελ άδεηα ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο,  

 

γ) Ο Αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή 

αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, 

ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, 

 

δ) Δθδίδεηαη ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ Αλαδφρνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απφ ηελ πεξηέιεπζε ζηνλ Αλάδνρν ηεο εθ 

κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηαγγειίαο. Καη’ εμαίξεζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη, 

θαη’ ελάζθεζε δηαθξηηηθήο ηεο επρέξεηαο, γηα φζεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο είλαη 

απηφ δπλαηφ, λα ηάμεη εχινγε (θαη’ απηήλ) πξνζεζκία ζεξαπείαο ηεο παξαβάζεσο, νπφηε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απηφκαηα κε ηελ πάξνδν ηεο ηαρζείζαο 

πξνζεζκίαο, εθηφο εάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο πξνο ηνλ Αλάδνρν φηη 

ζεσξεί ηελ παξάβαζε ζεξαπεπζείζα. 

Μεηά ηελ θαηαγγειία ηεο χκβαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηελ ιχζε απηήο  ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη, κεηά απφ αίηεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: 
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α)  Να απφζρεη απφ ηελ δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, έξγνπ, παξνρήο ππεξεζηψλ ή 

εθηέιεζεο ππνρξεψζεψο ηνπ πνπ πεγάδεη απφ ηε χκβαζε, πιελ εθείλσλ πνπ επηβάιινληαη 

γηα ηελ δηαζθάιηζε πξντφλησλ, εξγαζηψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. 

 

β) Να παξαδψζεη, ζε ρξφλν πνπ ζα πξνζδηνξίζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, φπνην έξγν, εξγαζία ή 

πξντφλ (νινθιεξσκέλν ή κε) έρεη εθπνλήζεη ή έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θαζψο θαη ηα πάζεο 

θχζεσο ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα θαη κέζα (καγλεηηθά ή κε) θαη λα κεξηκλήζεη φπσο νη 

Τπεξγνιάβνη θαη ζπλεξγάηεο ηνπ πξάμνπλ ην ίδην. 

 

γ) Να παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θάζε εμνπιηζκφ, πιηθά ή άιια αγαζά πνπ αθνξνχλ 

άκεζα ή έκκεζα ην Έξγν θαη επξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ, εγγπψκελνο φηη νη Τπεξγνιάβνη 

θαη ζπλεξγάηεο ηνπ ζα πξάμνπλ ην ίδην. 

Σν ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηελ θαηαγγειία ηεο χκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή βεβαηψλεη 

ηελ αμία ηνπ παξαζρεζέληνο κέξνπο ηνπ Έξγνπ, θαζψο θαη θάζε νθεηιή έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ 

θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαγγειίαο. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ πιεξσηένπ ζχκθσλα κε 

ηελ χκβαζε πξνο ηνλ Αλάδνρν κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. 

Η ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηθαηνύηαη λα απαηηήζεη πξφζζεηα απφ ηνλ Αλάδνρν απνδεκίσζε γηα 

θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία πνπ ππέζηε κέρξη ηνπ αλψηαηνπ πνζνχ ηνπ πκβαηηθνχ 

Σηκήκαηνο, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αμία ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ πνπ δελ κπνξεί, ιφγσ 

πιεκκεινχο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξννξηδφκελν ζθνπφ. 

 

ΑΡΘΡΟ 33. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ   

Η χκβαζε θαη νη ηπρφλ δηαθνξέο, πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ απηή, ζα δηέπνληαη απφ ην 

Διιεληθφ Γίθαην, αξκφδην δε γηα ηελ επίιπζε απηψλ είλαη ηα δηθαζηήξηα Παηξψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 34. ΔΝΣΑΔΙ 

Δλζηάζεηο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνζθέξνληα ζ’ απηφλ θαη 

ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηάο ηνπ έσο θαη ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο ππνβάιινληαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

Γηα ηελ δηθαζηηθή πξνζηαζία ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ λφκν 2522/97. 

 

ΑΔΑ: 4ΑΓΨ46ΨΖΣΘ-Ω



 
54 

ΑΡΘΡΟ 35. ΛΟΙΠΑ ΘΔΜΑΣΑ  

Ωο πξνο ηα ινηπά ζέκαηα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη ηνπ Ν. 2286/1995 φπσο 

απηέο ηζρχνπλ ζήκεξα, σο θαη θάζε άιιε δηάηαμε,πνπ αθνξά ηεο πξνκήζεηεο αγαζψλ ή 

παξνρή ππεξεζηψλ ζην Γεκφζηα θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ..- 

                                                Ο   Πξόεδξνο  

                             ηεο Γ.Δ.  θαη ηεο  Δ.Γ.Δ.Λ. ηνπ ΔΑΠ 

 

 

                           Καζεγεηάο  ΥαξΪιακπνο Κνθθώζεο 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 4ΑΓΨ46ΨΖΣΘ-Ω



 
55 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Β’ 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 4ΑΓΨ46ΨΖΣΘ-Ω



 
56 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ 

Γηαρείξηζεο Δζωηεξηθώλ Γηεξγαζηώλ ηνπ ΔΑΠ 

α.  Αληηθείκελν πξνηεηλόκελνπ έξγνπ θαη αλακελόκελα απνηειέζκαηα. 

Σν έξγν αθνξά ζηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ειεθηξνληθή 

δηαρείξηζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ Γηεξγαζηώλ ηνπ ΔΑΠ.  Ο ζθνπόο ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

αθνξά ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πξνο ηνπο 

θνηηεηέο, ηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ θαη επξύηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα κε ηηο νπνίεο ζπλαιιάζζεηαη 

(Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Πεξηθέξεηα, θιπ.), θαζώο θαη ηελ εύξπζκε θαη 

απνδνηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ 
νξγαλσηηθώλ ηνπ ηκεκάησλ θαη ζηειερηαθνύ δπλακηθνύ. 

Σν ΔΑΠ, εθαξκόδεη ήδε νινθιεξσκέλν ύζηεκα Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο θαη έρεη 

ιάβεη Πηζηνπνίεζε από ηνλ ΔΛΟΣ Α.Δ. θαηά ISO 9001 γηα ην ζύλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

θαη θαηά ΔΛΟΣ 1429 γηα ηε δηαρείξηζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ. Έρεη επίζεο ιάβεη 

Πηζηνπνίεζε Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο Σύπνπ Β’ από ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Τπ. Παηδείαο θαη 
Σύπνπ Α’ από ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Από ηελ ηξηεηή εθαξκνγή θαη ζπζηεκαηηθή επηζεώξεζε ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ πζηήκαηνο, θαηέζηε 

εκθαλήο ε αλάγθε απηνκαηνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηθώλ Γηεξγαζηώλ, ώζηε λα γίλεη πην 

απνηειεζκαηηθή ε παξαθνινύζεζε ηεο πινπνίεζήο ηνπο.  Δηδηθόηεξα, θαζίζηαηαη αλαγθαίν λα 

δεκηνπξγνύληαη ειεθηξνληθά δεδνκέλα σο αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο ηεο δηεθπεξαίσζεο 

Γηεξγαζηώλ θαη λα αμηνινγνύληαη ηα δεδνκέλα ζπζηεκαηηθά, ώζηε λα επηηπγράλεηαη δηαθάλεηα θαη 

άκεζνο έιεγρνο επη ησλ Γηεξγαζηώλ.  

Αλαιπηηθό αληηθείκελν ηνπ πξνηεηλόκελνπ Έξγνπ είλαη ε: 

• Απηνκαηνπνίεζε επηιεγκέλσλ επαλαιακβαλόκελσλ εζσηεξηθώλ Γηαδηθαζηώλ. 

• Ηιεθηξνληθή Σήξεζε Δγγξάθσλ-Αξρείσλ. 

• Άκεζε πξνβνιή ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ησλ Γηαδηθαζηώλ. 

• Μέηξεζε παξαγσγηθόηεηαο ζε επίπεδν ηκήκαηνο ζην ΔΑΠ. 

• Μέηξεζε θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ γηα βειηίσζε ησλ εζσηεξηθώλ Γηεξγαζηώλ ηνπ ΔΑΠ. 

• Μέηξεζε θόζηνπο ππεξεζίαο. 

• ηαηηζηηθά-Αλάιπζε Γεδνκέλσλ (παξαθνινύζεζε ζηόρσλ θαη δεηθηώλ κέηξεζεο). 

Σα αλακελόκελα νθέιε πξνο ην ΔΑΠ από ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ είλαη: 

 Οξγάλσζε κε έλα από ηα πην ζύγρξνλα δηεζλή κνληέια Γηνίθεζεο βάζεη Γηεζλώλ 

πξνηύπσλ. 

 Γηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ησλ εζσηεξηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη επίηεπμε 

ζηόρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. 

 Καηάξγεζε ρεηξόγξαθσλ εληύπσλ. 

 Μέηξεζε - Αλάιπζε Γεδνκέλσλ Βειηίσζεο πζηήκαηνο Πνηόηεηαο. 

 Δμνηθνλόκεζε ρξόλνπ ζπληήξεζεο ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο. 

 Πιήξεο ηεθκεξίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο. 

 Μείσζε ηνπ ρξόλνπ εθπαίδεπζεο ησλ ππαιιήισλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ΔΑΠ. 

 Παξαθνινύζεζε δεηθηώλ βειηίσζεο. 

 Γηαξθήο βειηίσζε ησλ εζσηεξηθώλ Γηεξγαζηώλ ηνπ ΔΑΠ θαη αύμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο 

όισλ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε απηό. 
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β.  Οξγαλόγξακκα ΔΑΠ θαη Υξόλνο Οινθιήξωζεο Έξγνπ. 

 

 

 

Οξγαλωηηθά Σκήκαηα ΔΑΠ 

 

Γηα ηελ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ ΔΑΠ ζπζηήλεηαη ζηελ έδξα ηνπ Ιδξύκαηνο Γηεύζπλζε 
Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ, ε νπνία δηαξζξώλεηαη ζηα αθόινπζα ελλέα 

Σκήκαηα:  

i) Μεηξώνπ Φνηηεηώλ, ii) Δθπαίδεπζεο, iii) Πξνζωπηθνύ, iv) Οηθνλνκηθώλ Τπνζέζεωλ, v) 

Δγθαηαζηάζεωλ θαη εθηέιεζεο έξγωλ vi) Βηβιηνζήθεο, vii) Αθαδεκαϊθώλ Οξγάλωλ, viii) 

Γηαρείξηζεο Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ, ix) Γεκνζίωλ θαη Γηεζλώλ ρέζεωλ. Δπίζεο ππάξρνπλ 

δπν αλεμάξηεηεο κνλάδεο, ην εξγαζηήξην Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ θαη Δθπαηδεπηηθήο 
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Μεζνδνινγίαο, θαη  ε Μνλάδα Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο θαη δπν αλεμάξηεηα γξαθεία, 

Ννκηθήο Τπεξεζίαο θαη Γξαθείν Πξπηάλεσο. Δλώ ζην παξάξηεκα ηεο Αζήλαο ιεηηνπξγεί ην 
Γξαθείν Αλάπηπμεο Γηδαθηηθνύ Τιηθνύ.  

Υξόλνο νινθιήξωζεο έξγνπ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη εληόο ελλέα (9) κελώλ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, 

λα έρεη νινθιεξώζεη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

 

γ.  Σερληθέο θαη Λεηηνπξγηθέο Πξνδηαγξαθέο Έξγνπ. 

 

ΛΟΓΙΜΙΚΟ:  Γεληθέο Αξρέο  

 

Σα ζπζηήκαηα πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ ζα είλαη ηερλνινγίαο αηρκήο θαη «αλνηθηήο» αξρηηεθηνληθήο 

(open architecture), δειαδή ζα παξέρνπλ αλεμαξηεζία από ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή θαη ζα 

ρξεζηκνπνηνύλ πξόηππα πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ: 

•  Οκαιή ζπλεξγαζία θαη ιεηηνπξγία κεηαμύ ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηθώλ εθαξκνγώλ θαη 
ζπζηεκάησλ ηεο νινθιεξσκέλεο ιύζεο, 

•  Σε δηθηπαθή ζπλεξγαζία κεηαμύ εθαξκνγώλ ή / θαη ζπζηεκάησλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζε 
δηαθνξεηηθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα, 

•  Σελ επεθηαζηκόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγώλ ρσξίο αιιαγέο ζηε δνκή θαη 
αξρηηεθηνληθή ηνπο. 

Η αλνηθηή αξρηηεθηνληθή ζα αθνινπζεζεί ηόζν ζε επίπεδν εμνπιηζκνύ (εύθνιε δηαζύλδεζε, 

επέθηαζε, αληηθαηάζηαζε κεξώλ θιπ) όζν θαη ζε επίπεδν ινγηζκηθνύ εθαξκνγώλ (π.ρ. αξζξσηόο 

ζρεδηαζκόο, επέθηαζε ιεηηνπξγηθόηεηαο). 

Δπηπιένλ, είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζεζεί αξζξσηή (modular) αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ώζηε λα επηηξέπνληαη κειινληηθέο επεθηάζεηο θαη αληηθαηαζηάζεηο, ελζσκαηώζεηο, αλαβαζκίζεηο ή 

αιιαγέο δηαθξηηώλ ηκεκάησλ ινγηζκηθνύ ή εμνπιηζκνύ. Σν ζύζηεκα ζα έρεη αξρηηεθηνληθή 

ηνπιάρηζηνλ 3-tier γηα ηελ επειημία ηεο θαηαλνκήο ηνπ θόζηνπο κεηαμύ θεληξηθώλ ζπζηεκάησλ 

θαη ζηαζκώλ εξγαζίαο, γηα ηελ απνδνηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ δηθηύνπ θαη ηελ επθνιία ζηελ 
επεθηαζηκόηεηα. ηόρνη ηνπ ζρεδηαζκνύ πξέπεη λα είλαη νη εμήο: 

•  Δπίηεπμε ηεο κεγαιύηεξεο δπλαηήο νκνηνκνξθίαο ζηηο δηεπαθέο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ 
εθαξκνγώλ θαη ζηνλ ηξόπν εξγαζίαο απηώλ 

•  Δπηινγή θνηλώλ θαη θηιηθώλ ηξόπσλ παξνπζίαζεο, όζνλ αθνξά ζηηο δηεπαθέο ησλ ρξεζηώλ κε 
ηηο εθαξκνγέο 

Ο Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ζρεζηαθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (RDBMS) 

γηα ηελ επθνιία δηαρείξηζεο κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ, ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο εθαξκνγώλ 

θηιηθώλ ζην ρξήζηε θαη γηα ηελ απμεκέλε δηαζεζηκόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζώο θαη ηε 
δπλαηόηεηα ειέγρνπ πξόζβαζεο ζηα δεδνκέλα κε ρξήζε ππεξεζηώλ θαηαιόγνπ.  

Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη ηα αθόινπζα: 

•  Σν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο εθαξκνγώλ ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε δηεζλή πξόηππα θαη 
πξσηόθνιια 
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•  Αλνηθηά ηεθκεξησκέλα θαη δεκνζηεπκέλα ζπζηήκαηα δηεπαθήο κε πξνγξάκκαηα ηξίησλ 

•  Σα πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο λα είλαη αλνηθηά. 

•  Αλνηθηό πεξηβάιινλ σο πξνο ηε κεηαθνξά θαη αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε άιια ζπζηήκαηα 

Αθόκε, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ρξεζηκνπνηήζεη ζνπίηα εξγαιείσλ δηαρείξηζεο ησλ 
ζπζηεκάησλ, απαηηείηαη: 

•  Υξήζε γξαθηθνύ πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρξήζηε κε ην ζύζηεκα (GUI) 

ρξεζηκνπνηώληαο όια ηα γλσζηά ραξαθηεξηζηηθά (πνληίθη, παξάζπξα (όρη Dos, Console/VGA 

θ.ιπ.), κελνύ ιεηηνπξγηώλ (drop-down, popup menus), θνπκπηά ιεηηνπξγηώλ, ιίζηεο επηινγήο 

θιπ),  γηα ηελ απνδνηηθή ρξήζε ησλ εθαξκνγώλ θαη ηελ επθνιία εθκάζεζήο ηνπο, λα 

ππνζηεξίδνληαη, επίζεο, keyboard shortcuts γηα θάζε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο πνπ ζα είλαη 

πξνζβάζηκε κέζσ point-and-click interface, αλεμαξηήησο επηιεγκέλεο γιώζζαο 

πιεθηξνινγίνπ. Δλζσκάησζε ζηα ππνζπζηήκαηα άκεζεο ππνζηήξημεο – βνήζεηαο (online 

help) θαη νδεγηώλ πξνο ηνπο ρξήζηεο αλά δηαδηθαζία ή θαη νζόλε, θαζώο θαη εκθάληζε 
κελπκάησλ ζθαικάησλ (error messages) ζηελ Διιεληθή γιώζζα.      

•  Γπλαηόηεηα ρξεζηκνπνίεζεο από ην ρξήζηε ζπγθεθξηκέλσλ πξνζρεδηαζκέλσλ αλαθνξώλ πνπ 

ζα πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάιπζε ησλ βαζηθώλ δηαδηθαζηώλ, θαζώο θαη ηε 

δπλαηόηεηα γηα δεκηνπξγία ad-hoc αλαθνξώλ γηα ηελ αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ 

θαη ππνζέζεσλ. 

•  Γπλαηόηεηα άκεζεο ζύλδεζεο ησλ αλαθνξώλ θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπο κε επίπεδα 

ηαπηνπνίεζεο (authorization) θαη αζθάιεηαο. 

•  Γπλαηόηεηα ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ. 

•  Άκεζε αληαιιαγή επεμεξγάζηκσλ ζηνηρείσλ από θαη πξνο εξγαιεία ππνζηήξημεο εξγαζηώλ 
γξαθείνπ. 

• Ύπαξμε βνεζεηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ εμαγσγή όισλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ εθαξκνγώλ 
από ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ηελ εηζαγσγή εμσηεξηθώλ ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκέλεο δνκήο. 

• Πξόβιεςε γηα εμαγσγή δεδνκέλσλ κε βάζε ηελ εκέξα εηζαγσγήο / ηξνπνπνίεζεο / δηαγξαθήο 
θαη κε βάζε ηνλ ρξήζηε. 

•  Γπλαηόηεηα ζπλδπαζκνύ θαη επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ ηόζν από εζσηεξηθέο όζν θαη από 

εμσηεξηθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο. Η αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηώλ ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη κε ηελ θαηά πεξίπησζε πην πξόζθνξε κνξθή (πίλαθεο, γξαθηθά, ζηαηηζηηθά θιπ). 

•  Γπλαηόηεηα εμαγσγήο ηνπ ζπλόινπ ησλ αλαθνξώλ θαη ησλ ζηαηηζηηθώλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε 

δηαθνξεηηθέο ειεθηξνληθέο κνξθέο αξρείσλ γηα ηελ θαηά πεξίπησζε θαιύηεξε αμηνπνίεζή 

ηνπο (π.ρ. ηζηνζειίδεο, απιό θείκελν, έγγξαθα PDF, έγγξαθα Word / Excel, ζρεζηαθνί πίλαθεο 
θιπ). 

Σν παξερόκελν ινγηζκηθό ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ζηεξίδεηαη ζε open standards, θαη 

πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ, ην νπνίν λα επηηξέπεη πιήξε πξνζπέιαζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ.  
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Πξνηεηλόκελε Αξρηηεθηνληθή 

 

 

 

Η αξρηηεθηνληθή ηνπ Πξνηεηλόκελνπ πζηήκαηνο είλαη πνιπεπίπεδε. ε κηα ηέηνηα αξρηηεθηνληθή 

όια ηα ζηνηρεία ινγηζκηθνύ πνπ απαξηίδνπλ ηελ ππνδνκή ηνπ πζηήκαηνο ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγνύλ αλεμάξηεηα ηόζν ζε θπζηθό όζν θαη ζε ινγηθό επίπεδν. Η εθαξκνγή ζα βξίζθεηαη ζε 

έλαλ Application Server, ελώ ηα δεδνκέλα απνζεθεύνληαη ζε έλαλ database server. Η πξόζβαζε 

ζηηο εθαξκνγή γίλεηαη από ηνπ ππνινγηζηέο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν θαη έρνπλ 

εγθαηεζηεκέλε ηελ εθαξκνγή αιιά θαη κέζσ απινύ browser (client) ρσξίο λα απαηηείηαη 

πξόζζεην ινγηζκηθό (εθηόο ίζσο από browser plugin) από ην κέξνο ηνπ client. Γηα ηνπο ρξήζηεο 

κέζσ web δελ ζα απαηηνύληαη άδεηεο ρξήζεο ινγηζκηθνύ (free license). Δπίζεο, ν ζρεδηαζκόο θαη 

ε αλάπηπμε ηεο δηθηπαθήο πύιεο ζα γίλεη κε ζύγρξνλα εξγαιεία θαη ε πιαηθόξκα πινπνίεζεο ζα 

βαζίδεηαη ζε αλνηρηά Internet πξόηππα, έηζη ώζηε λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα κειινληηθήο 
αλαβάζκηζεο (επεθηαζηκόηεηα). 

Η πξνηεηλόκελε ιύζε ζα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα δηαρείξηζεο (απνζήθεπζε/ 

αλάθηεζε/επηζθόπεζε) νπνηνπδήπνηε ηύπνπ ειεθηξνληθνύ αληηθεηκέλνπ, αλεμάξηεηα από ην 

κέγεζνο ηνπ, εγγξάθνπ, θεηκέλνπ, εηθόλαο, γξαθεκάησλ, ειεθηξνληθώλ θνξκώλ, HTML θνξκώλ, 

audio, video, ειεθηξνληθά παξαγόκελσλ αλαθνξώλ, θιπ. 

Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ νη ρξήζηεο πνπ ζα δηαρεηξίδνληαη ηελ εηζαγσγή θαη ηελ αλάιπζε 

ηεο λνκνζεζίαο ζα έρνπλ δηθαίσκα θαηαρώξηζεο εγγξάθσλ, ησλ ζπλνδεπηηθώλ πιεξνθνξηώλ θαη 

λα ηα δνκνύλ ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο. Σα έγγξαθα ζα είλαη ζαξσκέλα έγγξαθα (scanner) είηε 

έγγξαθα ζε ειεθηξνληθή κνξθή δηαδεδνκέλνπ ηύπνπ αξρείσλ (doc, pdf). Δπηπιένλ, ην ζύζηεκα 

ζα δίδεη ηε δπλαηόηεηα παξακεηξνπνίεζεο ηόπσλ πεξηνξηζκέλεο πξόζβαζεο, κε βάζε ηνπο 

πξνζσπηθνύο θσδηθνύο πξόζβαζεο θαη θαηεγνξίεο ρξεζηώλ. Όζνλ αθνξά ζηα δεδνκέλα, ην 

ζύζηεκα ζα δίδεη ηε δπλαηόηεηα θσδηθνπνίεζεο θαη απνθσδηθνπνίεζεο πιεξνθνξηώλ γηα ηε 
πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηώλ γηα ζπγθεθξηκέλν ππνζύλνιν ησλ πιεξνθνξηώλ. 

Δηδηθόηεξα ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ηθαλνπνηεί ηηο αθόινπζεο θύξηεο ηερληθέο 

απαηηήζεηο: 

 Δπεθηαζηκόηεηα (Scalability): ηθαλόηεηα δπλακηθήο ηθαλνπνίεζεο πξόζζεησλ απαηηήζεσλ 

ρσξίο δηαθνπή ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, ε πξνηεηλόκελε ιύζε 

(αξρηηεθηνληθή, εμνπιηζκόο, ινγηζκηθό) ζα παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα ππνζηήξημεο 
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πνιιαπιάζηνπ θνξηίνπ (web traffic load), ζύκθσλα κε ηηο εμειηζζόκελεο απαηηήζεηο ησλ 

ρξεζηώλ (processing and access demands) θαζώο θαη ηεο δπλαηόηεηαο επέθηαζεο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο γηα ηελ ππνζηήξημε λέσλ ππεξεζηώλ. 

 Αζθάιεηα: πξνζηαζία από θηλδύλνπο, ηνύο, παξαβίαζε πξόζβαζεο, δεκνζίεπζε 

εζθαικέλσλ δεδνκέλσλ 

 Αμηνπηζηία: αθξίβεηα θαη ζπλέπεηα παξερόκελσλ ππεξεζηώλ 

 Δπθνιία δηαρείξηζεο: παξαθνινύζεζε ησλ δηαδηθαζηώλ γηα δηαζθάιηζε πνηνηηθήο παξνρήο 

ππεξεζηώλ (πνηόηεηα δεκνζίεπζεο θαη επηθαηξόηεηαο δεδνκέλσλ) 

 Δπειημία - Τπνζηήξημε αλνηρηώλ πξνηύπσλ: εμαζθάιηζε ηεο βησζηκόηεηαο θαη ηεο 

κειινληηθήο επέθηαζεο ηεο δηθηπαθήο πύιεο κέζσ αξρηηεθηνληθήο πνπ λα επηηξέπεη ηελ 

ππνζηήξημε θαη ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηώλ θαη πξντόλησλ. 

 Δλνπνηεκέλε αξρηηεθηνληθή: Απνθπγή πξνβιεκάησλ θαη θόζηνπο ελνπνίεζεο κεηαμύ ησλ 

ζηνηρείσλ ινγηζκηθνύ πνπ απαξηίδνπλ ηελ ππνδνκή ηεο δηθηπαθήο πύιεο 

 Αλαθηεζηκόηεηα (Recoverability): Δληνπηζκόο θαη αλίρλεπζε ιαζώλ. 

 Αθεξαηόηεηα: Σα δεδνκέλα είλαη ζπλεπή κεηαμύ ηνπο 

 

 

Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 

ηξηώλ (3) εηώλ κεηά ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή θαη ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θόζηνο γηα ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο αλάδνρνο πξνζθέξεη κεγαιύηεξε πεξίνδν εγγύεζεο 
απηό ζα ιεθζεί ζεηηθά ππόςε θαηά ηελ αμηνιόγεζε ηεο πξνζθνξάο. 

Οη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ηεο Δγγύεζεο Καιήο Λεηηνπξγίαο είλαη: 

1)  Δπηδηόξζσζε/Αλαβαζκεζε εθαξκνγήο ζε πεξίπησζε πνπ παξνπζηάζεη πξνβιήκαηα 

ιεηηνπξγίαο. 

2)  Απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δπζιεηηνπξγίαο πνπ νθείιεηαη ζε ζθάικαηα Λνγηζκηθνύ. 

3) Δπηκέξνπο παξακεηξνπνίεζε/πξνζαξκνγή θαη αλαβάζκηζε ηεο εθαξκνγήο εθόζνλ απηό 

απαηηεζεί από ηπρόλ αιιαγέο ηνπ ζρεηηθνύ πξνηύπνπ ή εθόζνλ δεηεζεί από ην ΔΑΠ, 
πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνύλ νη ηερληθέο ή/θαη ιεηηνπξγηθέο δπλαηόηεηέο ηνπ.   

4)  Παξάδνζε πξσηνηύπσλ όισλ ησλ κεηαβνιώλ ή ησλ επαλεθδόζεσλ ή ηξνπνπνηήζεσλ ησλ 
εγρεηξηδίσλ ηεο εθαξκνγήο. 

5)  Απνζηνιή εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ εληόο δύν (2) εκεξώλ από ηελ εηδνπνίεζή ηνπ, πεξί 
βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

6)  Δπίιπζε πξνβιεκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηερληθό ππεύζπλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, από 

ηειεθώλνπ θαη κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. 

7)  Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ζαθή δέζκεπζε πεξί εθπιήξσζεο ησλ παξαπάλσ 
ππνρξεώζεσλ θαζώο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ όξσλ ηεο Δγγύεζεο Καιήο Λεηηνπξγίαο. 

 

Δγθαηάζηαζε – Γνθηκαζηηθή Λεηηνπξγία 

Η εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο ζα γίλεη κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Η εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα γίλεη από 
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ηνπ αλάδνρνπ. 
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Μεηά ηελ παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ηνπ αλάδνρνπ 

πξέπεη λα επηδείμεη ζηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηε ζσζηή θαη αμηόπηζηε ιεηηνπξγία ηεο, ζύκθσλα 
κε ηε ιίζηα δνθηκώλ, κέζα ζηα ρξνληθά όξηα πνπ ζα θαζνξηζηνύλ ζηε ζρεηηθή ζύκβαζε. 

•  λα παξαδώζεη όιε ηελ αλαγθαία ηερληθή ηεθκεξίσζε (εγρεηξίδηα εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο, 

δηαγλσζηηθά, ζρεκαηηθά θ.η.ι.). Δάλ ε εθαξκνγή δελ ζπλνδεύεηαη από όια ηα απαξαίηεηα 
εγρεηξίδηα δελ γίλεηαη απνδεθηή από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

•  λα παξακεηξνπνίεζε ην ζύζηεκα κε βάζε ηηο ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο 

•  λα πξαγκαηνπνίεζε δνθηκέο ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ ππνζπζηεκάησλ ηεο εθαξκνγήο. 

Οη επηηπρεκέλεο δνθηκέο νδεγνύλ ζηελ έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο. 

 

Δθπαίδεπζε πξνζωπηθνύ 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθέξεη επαξθή εθπαίδεπζε (ηνπιάρηζηνλ 32 ώξεο), online θαη 

ηειεθσληθή εμππεξέηεζε γηα ρξνληθό δηάζηεκα έμε (6) κελώλ κεηά ην πέξαο ηεο εθπαίδεπζεο 

ζηνπο ρεηξηζηέο ηεο εθαξκνγήο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ηθαλνπνηεηηθή θαη 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο. Ο ειάρηζηνο αξηζκόο σξώλ εθπαίδεπζεο κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα 

κε ηηο αξκνδηόηεηεο θαη ηελ θαηεγνξία ηνπ ρξήζηε .Σν ζύλνιν ησλ σξώλ ηεο πξνζθεξόκελεο 
εθπαίδεπζεο, ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο, ζα ιεθζεί ππόςε θαηά ηελ αμηνιόγεζε – βαζκνινγία.  

Η ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εμάζθεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνπο ρώξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Γηα ηηο δύν πεξηπηώζεηο ρξεζηώλ (ππεύζπλνη ηκεκάησλ, δηαρεηξηζηέο ζπζηήκαηνο) ε εθπαίδεπζε 
ζα πεξηιακβάλεη : 

 

Τπεύζπλνη Σκεκάησλ 

Δθηηκάηαη όηη ν ειάρηζηνο αξηζκόο σξώλ θαηάξηηζεο αλέξρεηαη ζηηο ηξεηο (3) ώξεο αλά ρξήζηε. 

Δλδεηθηηθά ζεκαηηθά αληηθείκελα ηεο εθπαίδεπζεο απνηεινύλ: 

 Βαζηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο 

 Πξνζθεξόκελα ππνζπζηήκαηα 

 Γηαρείξηζε θαη  ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο. 

 Γηαρείξηζε ησλ αξρείσλ ηνπ ηκήκαηνο.  

 

Γηαρεηξηζηέο ζπζηήκαηνο  

Δθηηκάηαη όηη ν ειάρηζηνο αξηζκόο σξώλ θαηάξηηζεο αλέξρεηαη ζηηο έμε (6) ώξεο αλά ρξήζηε. 

Δλδεηθηηθά ζεκαηηθά αληηθείκελα ηεο εθπαίδεπζεο απνηεινύλ: 

 Βαζηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο 

 Αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Γηαρείξηζε θαη  ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο. 

 Γηαρείξηζε ησλ αξρείσλ ηνπ ηκήκαηνο.  

 Γηαρείξηζε θαη παξακεηξνπνίεζε όισλ ησλ ππνζπζηεκάησλ 

 Έθδνζε αλαγθαίσλ αλαθνξώλ 
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Ο νξηζκόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ νκάδσλ εθπαίδεπζεο (ζύλζεζε, αξηζκόο 

εθπαηδεπνκέλσλ θ.η.ι.) ζα απνθαζηζηεί από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κεηά από πξόηαζε ηνπ 

αλάδνρνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ζα πεξηιεθζεί ζηε ύκβαζε πνπ ζα 
ππνγξαθεί. 

 

Σεθκεξίωζε 

Ο αλάδνρνο θαιείηαη λα παξαδώζεη ζην θνξέα πιήξε θαηά πεξίπησζε ηεθκεξίσζε πνπ ζα αθνξά: 

 Δγρεηξίδηα ρξήζηε (user manuals) ηα νπνία ζα πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ηηο 

ιεηηνπξγηθόηεηεο ηεο εθαξκνγήο, ηελ πινήγεζε ηνπ ρξήζηε, ην γξαθηθό πεξηβάιινλ, 

ζελάξηα ρξήζεο, θιπ. 

 Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ ζρήκαηνο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ (ινγηθόο θαη θπζηθόο ζρεδηαζκόο) 

 Σελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο (ξόινη ρξεζηώλ, δηαρείξηζε θσδηθώλ, δηθαηώκαηα 

πξόζβαζεο, θαηαγξαθή θηλήζεσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ, αθεξαηόηεηα δεδνκέλσλ, θιπ), ε 

νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηηο ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα έρνπλ πξνθύςεη από ηα ηερληθά 

κέηξα αζθαιείαο πνπ ζα πινπνηήζεη ν αλάδνρνο, θαη κεηά ηελ απνηίκεζε επηθηλδπλόηεηαο 

(risk assessment) θαη ην ζρέδην αζθαιείαο (security policy) 

 Σελ ηεθκεξίσζε ηεο δηαζύλδεζεο ησλ ππαξρόλησλ ππνζπζηεκάησλ. 

Η παξαπάλσ ηεθκεξίσζε πξέπεη λα είλαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα. 

Σν ζύλνιν ηεο ηεθκεξίσζε ζα πξέπεη λα απνζεθεπηεί θαη λα ηαμηλνκεζεί ειεθηξνληθά, έηζη ώζηε 

λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη από ηα ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνύ. 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

Η εθαξκνγή δεκηνπξγείηαη κε ζηόρν ηελ εύθνιε δηαρείξηζε ηνπ ΔΑΠ δίλνληαο δπλαηόηεηεο 

νξηζκνύ ηεο Οξγαλσηηθήο Γνκήο, ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, ησλ Γηεξγαζηώλ, θαη παξέρνληαο 

εξγαιεία πξνθεηκέλνπ λα βειηηώλεηαη (Γηνξζσηηθέο θαη Πξνιεπηηθέο Δλέξγεηεο) αιιά θαη λα 

ειέγρεηαη (Δζσηεξηθέο/Δμσηεξηθέο Δπηζεσξήζεηο θαη επίηεπμε ηόρσλ).  

 

Αλαιπηηθόηεξα πξέπεη λα έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:  

 

 

Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία  

Η αζθάιεηα ηεο εθαξκνγήο αιιά θαη ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγηά ηεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη 

από θαθόβνπιεο επηζέζεηο. Γηα ηνλ ιόγν απηό ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα εμήο 
ζηνηρεία: 

•  Γηαζθάιηζε ηεο εγθπξόηεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό. 

•  Γηαζθάιηζε ηεο κε απνπνίεζεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πνπ 
πεξηέρνληαη ζην ζύζηεκα (non-repudiation). 

•  Γηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε δηαδηθαζίεο ιήςεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο 
(backup). 

•  Δμαζθάιηζε ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο ησλ πιεξνθνξηώλ αιιά θαη ηνπ πεξηνξηζκνύ ηεο 

πξόζβαζεο ζην ζύζηεκα, ζε επίπεδν ρεηξηζηή. 
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•  Παξνρή κεραληζκώλ εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ ρξήζηε (authentication). 

•  Παξνρή κεραληζκώλ θαηαγξαθήο ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ ρξήζηε θαη ησλ ελεξγεηώλ ηνπ ζε κε 
πξνζβάζηκν από ηξίηνπο κέζν (auditing). 

•  Πξνζηαζία από επηζέζεηο κε ζηόρν ηε δηαθνπή ηεο ππεξεζίαο (denial of service attacks). 

Δηδηθόηεξα, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δηαζεζηκόηεηαο θαη ηεο 

αθεξαηόηεηαο ησλ πιεξνθνξηώλ, ρξεζηκνπνηώληαο ηα πην ζύγρξνλα πξσηόθνιια αζθαιείαο θαη 
κεζόδνπο θξππηνγξάθεζεο. 

 

Υξήζηεο  

Η εθαξκνγή ζα πξέπεη λα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο δηαθνξεηηθώλ νκάδσλ ρξεζηώλ. Η θάζε νκάδα 

έρεη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο από ην ζύζηεκα θαη δηαθνξεηηθέο δπλαηόηεηεο πξόζβαζεο ζηα 

ππνζπζηήκαηα. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ρξεζηώλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο δελ ζα 
μεπεξλά ηνπο πελήληα (50) ρξήζηεο. Ο αξηζκόο απηόο θαηαλέκεηαη σο αθνινύζσο: 

•  ηνπιάρηζηνλ 2 ρξήζηεο κε δπλαηόηεηεο ηξνπνπνίεζεο, αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο (Γηαρεηξηζηέο 

ζπζηήκαηνο), 

•  ηνπιάρηζηνλ 12 κε δπλαηόηεηεο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο, ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

εθάζηνηε ζέζεο εξγαζίαο (ππεύζπλνη ηκεκάησλ). 

 

Πεξηβάιινλ εξγαζίαο ρξεζηώλ  

Οη εθαξκνγέο είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα είλαη θηιηθέο πξνο ηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο. 

Γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην απαηηείηαη: 

•  Να δηαζέηνπλ έλα θνηλό Γξαθηθό Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο (Graphical User Interface, GUI) γηα 

όια ηα ππνζπζηήκαηα θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο. Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη 

παξαζπξηθό ώζηε ε εμνηθείσζε ησλ ρξεζηώλ κε ην ζύζηεκα λα είλαη γξήγνξε. Δπίζεο ε 

εκθάληζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηόλ νκνηόκνξθε, ηνπιάρηζηνλ 
κεηαμύ ησλ ππνζπζηεκάησλ θάζε ζπζηήκαηνο. 

•  Να παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο ησλ πιήθηξσλ ιεηηνπξγηώλ (function keys) ε θαη άιισλ 
πιήθηξσλ γηα λα δηεπθνιύλεηαη ε πινήγεζε κέζσ ζπληνκεύζεσλ (shortcut keys). 

•  Να είλαη δνκεκέλα γύξσ από έλαλ θαηάινγν επηινγώλ πνπ λα πεξηιακβάλεη όιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο έρεη πξόζβαζε ν θάζε ρξήζηεο, αλάινγα κε ηα δηθαηώκαηά ηνπ. 

Θα πξέπεη λα δηεπθνιύλνπλ ηνλ ρξήζηε ζηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ κε όινπο ηνπο 

δπλαηνύο ηξόπνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζή θαη ηαρεία εηζαγσγή ζηνηρείσλ θαη 
λα κεηώλνληαη ζεκαληηθά νη πηζαλόηεηεο ιάζνπο. 

•  Πξέπεη λα παξέρεηαη απηνκαηνπνηεκέλνο έιεγρνο ηεο εγθπξόηεηαο ησλ δεδνκέλσλ κε 

ηαπηόρξνλε θαη άκεζε απεηθόληζε πεξηγξαθηθώλ αληίζηνηρσλ κελπκάησλ ζθάικαηoο, θαηά 

ηελ εηζαγσγή ηνπο, έηζη ώζηε λα είλαη βέβαην όηη εηζάγνληαη δεδνκέλα ζε έγθπξε κνξθή, 

αθνινπζία, εύξνο ηηκώλ, θιπ. Σν ραξαθηεξηζηηθό απηό εθαξκόδεηαη κόλν ζηα πεδία ησλ 
εθαξκνγώλ πνπ ρξήδνπλ ειέγρνπ. 

 Πξέπεη λα παξέρνληαη ζηνπο ρξήζηεο ππεξεζίεο άκεζεο ππνζηήξημεο βνεζείαο (online help) 

θαη νδεγίεο αλά δηαδηθαζία. 
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Λεηηνπξγία Αλαδήηεζεο πεξηερνκέλνπ 

Η αλαδήηεζε ζην πεξηερόκελν ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα είλαη εύρξεζηε θαη απνηειεζκαηηθή. Η 

αλαδήηεζε ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ειιεληθνύο ραξαθηήξεο. Δπηπιένλ πξέπεη λα παξέρεηαη θαη ε 
δπλαηόηεηα ζύλζεηεο αλαδήηεζεο κε πνιιαπιά θξηηήξηα αλάινγα κε ην είδνο ηεο πιεξνθνξίαο. 

 

πληήξεζε - Δπέθηαζε 

Η αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ εύθνιε ζπληήξεζε ηεο θαη λα επηηξέπεη 

ηελ επέθηαζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο κε ηελ πξνζζήθε επηπιένλ  αιιά θαη αλαβάζκηζε ησλ ήδε 

ππαξρόλησλ ππνζπζηεκάησλ πνπ ζα θαιύςνπλ πηζαλέο κειινληηθέο αλάγθεο. 

 

Πνιιαπιόο ηξόπνο πξόζβαζεο εθαξκνγήο  

Η εθαξκνγή ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη πνιιαπινύο ηξόπνπο πξόζβαζεο (internet θαη intranet). 

Γηα ηελ πξόζβαζε από internet ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη νη πην δηαδεδνκέλνη πεξηεγεηέο 

δηαδηθηύνπ (IE θαη Firefox Internet Explorer 6.0+, Netscape 8.1+, Mozilla 1.7+, Firefox 1.5+, 

Safari 2.0+.) . Να κελ απαηηνύλ ηελ εγθαηάζηαζε ζηνλ Η/Τ ηνπ ρξήζηε επηπιένλ ινγηζκηθνύ πέξα 

ηνπ browser θαη ησλ αληίζηνηρσλ plug-ins θαη ε ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπο λα κελ εμαξηάηαη από ηνλ 

web browser ή ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ησλ ζηαζκώλ εξγαζίαο ησλ ρξεζηώλ. Θα πξέπεη λα έρεη 

εληαία ζρεδηαζηηθή θηινζνθία ώζηε λα κελ κπεξδεύεηαη ν ρξήζηεο. Απηό αθνξά ηόζν ηε ρξήζε 

θνηλήο ρξσκαηηθήο παιέηαο όζν θαη ηε ρξήζε θνηλώλ ζπκβνιηζκώλ γηα νκνεηδείο θαη παξόκνηεο 

ιεηηνπξγίεο. Ο ρξόλνο απόθξηζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ν ειάρηζηνο 

δπλαηόο, ώζηε ν ρξήζηεο λα κελ αλαγθάδεηαη λα θνηηάδεη ηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή πεξηκέλνληαο 

ηα απνηειέζκαηα. ηελ πεξίπησζε ρξνλνβόξσλ ιεηηνπξγηώλ, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα 

ελεκεξώλεηαη κε θαηάιιεια νπηηθά κέζα όηη βξίζθεηαη ζε εμέιημε επεμεξγαζία ώζηε λα κελ 

λνκίζεη όηη ην ζύζηεκα δελ απνθξίλεηαη. Δπίζεο, ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο λα είλαη όζν ην δπλαηό 

πην απιό ζηε ρξήζε θαη λα πξνζνκνηάδεη ζηνλ κέγηζην βαζκό κε desktop εθαξκνγέο, 

ππνζηεξίδνληαο drag and drop ιεηηνπξγίεο θαη αλαλέσζε πεξηερνκέλνπ ρσξίο επαλαθόξησζε 
ζειίδσλ.  

 

Βάζε Γεδνκέλωλ 

Η βάζε δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη από ηαρύηεηα, ζπλνρή, ζηαζεξόηεηα θαη επθνιία 

ζηελ εγθαηάζηαζε. Σα ειάρηζηα απαηηνύκελα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμππεξεηεηή βάζεο δεδνκέλσλ 
είλαη: 

 Αλεμαξηεζία από πιαηθόξκα: Θα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ 

ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πην 

δεκνθηιώλ από απηά. Δπηπιένλ, πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε ζύλδεζή ηεο κε ην ππόινηπν 

ζύζηεκα ρξεζηκνπνηώληαο ζρεδόλ νπνηαδήπνηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. 

 Δπέιηθην ζύζηεκα αζθάιεηαο θαη ππνζηήξημε πξσηνθόιινπ SSL γηα θξππηνγξάθεζε ησλ 

δεδνκέλσλ.  

 Αλαδήηεζε θαη ρξήζε επξεηεξίσλ ζε πιήξεο θείκελν (Full-text indexing and searching) γηα 

απνηειεζκαηηθή αλαδήηεζε ιέμεσλ θαη θξάζεσλ κέζα ζε θείκελν.  

 Σαρύηεηα, αμηνπηζηία θαη επθνιία ζηε ρξήζε. 

 Σερλνινγία αλνηθηνύ θώδηθα 

 Γπλαηόηεηα backup/restore 

 Γπλαηόηεηα ρξήζεο ζε πνιπεπίπεδε αξρηηεθηνληθή ώζηε λα είλαη δπλαηή ελζσκάησζε ζε 

Client/Server ή ζε 3-tier αξρηηεθηνληθέο, όπνπ ε βάζε δεδνκέλσλ είλαη αλεμάξηεηε από 

ηελ ππόινηπε εθαξκνγή. 

 

 

ΑΔΑ: 4ΑΓΨ46ΨΖΣΘ-Ω



 
66 

Δθηππώζεηο 

Τπάξρνπλ δπν δηαθνξεηηθά είδε εθηππώζεσλ πνπ κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ κέζα από ηε 
εθαξκνγή. Σα εξγαιεία πνπ παξέρνληαη ζηνλ ρξήζηε είλαη δηαθνξεηηθά ζε θάζε πεξίπησζε. 

 

1. Δθηππώζεηο θαηαιόγσλ:  

Οη Δθηππώζεηο Καηαιόγσλ γίλνληαη κέζα από θαηαιόγνπο παξνπζίαζεο δεδνκέλσλ θαη δίλνπλ ηελ 

δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε ηηο εθηύπσζεο ηόζν ηεο ηξέρνπζαο κνξθήο ηνπ θαηαιόγνπ όζν θαη ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηόλ. Γειαδή, αλ ν ρξήζηεο ηξνπνπνηήζεη θάπνηνλ θαηάινγν, 

νκαδνπνηώληαο ζύκθσλα κε θάπνηα ζηήιε αιιά θαη θηιηξάξνληαο ηα δεδνκέλα, ηόηε ε εθηύπσζε 

ζα ηξνπνπνηεζεί ώζηε λα εθηππσζεί ν θαηάινγνο κε ηελ κνξθή πνπ ηνπ έρεη δνζεί θαη ηα 
δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδεη. 

2. ύλζεηεο Δθηππώζεηο:  

Οη ύλζεηεο Δθηππώζεηο γίλνληαη κέζα από θόξκεο πνπ παξνπζηάδνπλ δεδνκέλα πνιύπινθεο θαη 

πνιιαπιήο δνκήο. Ο ρξήζηεο δελ έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ηξνπνπνηήζεη ην απνηέιεζκα ηεο 

εθηύπσζεο.  

 

Ηκεξνιόγην 

Με ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη:  

 Μηα ζπγθεθξηκέλε Ηκεξνκελία κε θιηθ πάλσ ζηνλ αξηζκό πνπ ηεο αληηζηνηρεί.  

 Μηα πεξηνρή εκεξνκεληώλ κε ζύξζηκν από ηελ πξώηε εκεξνκελία κέρξη ηελ ηειεπηαία. Με 

θιηθ ζηελ θεθαιίδα πνπ αλαγξάθεηαη ν κήλαο κπνξεί λα επηιέμεη ηνλ κήλα πνπ επηζπκεί λα 

εκθαληζηεί.  

 

Σν εκεξνιόγην κπνξεί λα εκθαλίζεη ηηο επηιεγκέλεο εκεξνκελίεο ζε κνξθή εκέξαο, εβδνκάδαο θαη 

κήλα. Δκθαλίδεη ηα ξαληεβνύ κε δηαθνξεηηθά ρξώκαηα θαηά πεξίπησζε θαη δίλεη ηελ δπλαηόηεηα 

κεηαθνξάο ζηελ θάξηα ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ απεηθνλίδεη κε δηπιό θιηθ πάλσ ζην ξαληεβνύ. Σα 

εξγαιεία ηνπ Ηκεξνινγίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ 
Δζσηεξηθώλ/Δμσηεξηθσλ Δπηζεσξήζεσλ. 

 

ηαηηζηηθνί Τπνινγηζκνί  

Οη ηαηηζηηθνί Τπνινγηζκνί αθνξνύλ ηηο ζπρλόηεηεο εληνπηζκνύ πξνβιεκάησλ από δηάθνξνπο 

ιόγνπο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγνύληαη, ηνπο πληάθηεο θαη ηνλ αξηζκό πξνβιεκάησλ πνπ 

εληνπίδνπλ, ηηο Γηεξγαζίεο θαη ηα πξόηππα πνπ αθνξνύλ ηα πξνβιήκαηα αιιά θαη ηνλ αξηζκό ησλ 
πξνβιεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από εζσηεξηθέο/εμσηεξηθέο επηζεσξήζεηο αλά Σκήκα ηνπ ΔΑΠ. 

 

Γηαρείξηζε  Δγγξάθωλ 

Η εθαξκνγή πξέπεη λα παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα δηαρείξηζεο εγγξαθώλ,  έρνληαο ζαλ ζηόρν ηελ 

νξγάλσζε, αξρεηνζέηεζε θαη εζσηεξηθή δηαλνκή ησλ εγγξαθώλ ηνπ ΔΑΠ θαζώο θαη ηελ 

απηνκαηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ηύπνπο 

εγγξαθώλ θαη θαιύπηνπλ όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ΔΑΠ. Η Γηαρείξηζε Δγγξαθώλ έξρεηαη ζε επαθή 

κε ην ππνζύζηεκα δηαρείξηζεο ζηαηηζηηθώλ αλαθνξώλ κε ην νπνίν αληαιιάζνπλ δεδνκέλα. Δπίζεο 

παξέρεη εμειηγκέλεο δπλαηόηεηεο δεκηνπξγίαο, ηαμηλόκεζεο, επεμεξγαζίαο, θαηεγνξηνπνίεζεο, 
απνζήθεπζεο, αλαδήηεζεο θαη δηαλνκήο ηεο πιεξνθνξίαο. 

ΑΔΑ: 4ΑΓΨ46ΨΖΣΘ-Ω



 
67 

 

Τπνζπζηήκαηα Δθαξκνγήο 

Γηα θάζε έλα ππνζύζηεκα πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο εθαξκνγήο γηα ηελ δηαζθάιηζε 

ηεο πνηόηεηαο ηνπ ΔΑΠ δίλνληαη ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπό λα 
θαηαηνπίζνπλ γηα ηελ αλακελόκελε ιεηηνπξγηθόηεηα, κνξθή θαη έθηαζή ηεο. 

Πέξαλ απηώλ, γεληθέο αξρέο είλαη νη εμήο: 

• Σν θάζε ππνζύζηεκα ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη κέζσ ηππηθώλ ηερλνινγηώλ 

δηαδηθηύνπ, θαη σο πξνο ηε δηεπαθή ηνπ κε ηνλ απιό ρξήζηε, αιιά θαη σο πξνο ηε δηεπαθή ηνπ 

κε ην δηαρεηξηζηή απηνύ. 

• Κάζε ππνζύζηεκα ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε αλνηρηή αξρηηεθηνληθή, αθήλνληαο ρώξν γηα 

επέθηαζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη εύθνιε κεηαβνιή ηνπ, ώζηε λα θαιύςεη κειινληηθέο 
ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο. 

• Σν θάζε ππνζύζηεκα ζα πξέπεη λα αθήλεη αλνηθηνύο δξόκνπο γηα ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπ από ηα 

ππόινηπα ππνζπζηήκαηα ή κειινληηθέο εθαξκνγέο, κέζσ ηππνπνηεκέλσλ θαη επξέσο απνδεθηώλ 
δηεπαθώλ. 

• Σν πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα είλαη γξαθηθό θαη λα εθκεηαιιεύεηαη ηα ζύγρξνλα ζηνηρεία ειέγρνπ 

(controls), ηα νπνία είλαη πιένλ θαηάιιεια γηα ηελ απεηθόληζε ησλ εθάζηνηε ζηνηρείσλ ηνπ 
(γξακκέο εξγαιείσλ, δελδξνεηδείο απεηθνλίζεηο θιπ). 

• Κάζε ππνζύζηεκα ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη πνιύ ηζρπξά ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο, ηα νπνία ζα 
εθκεηαιιεύνληαη θνηλό ζύζηεκα αζθαιείαο κε ηα ινηπά ππνζπζηήκαηα. 

• Σα ππνζπζηήκαηα ζα έρνπλ νκνηνγελή αξρηηεθηνληθή.  

• Σα ππνζπζηήκαηα ζα θάλνπλ ρξήζε θνηλώλ ππνζπζηεκάησλ εμππεξέηεζεο, όπσο π.ρ. ζύζηεκα 

δηαρείξηζεο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ, εμππεξεηεηήο εθαξκνγώλ, εμππεξεηεηήο δηαδηθηύνπ, 
ππόζηξσκα αζθαιείαο θιπ. 

 

1.  Τπνζύζηεκα on-line ζύλδεζεο ηκεκάηωλ  

Ο κεραληζκόο on-line ζύλδεζεο ηκεκάησλ είλαη απαξαίηεην λα παξέρεηαη κέζν ελόο 

ππνζπζηήκαηνο, Θα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα αληαιιαγήο νπνηνπδήπνηε ηύπνπ 

ειεθηξνληθνύ αληηθεηκέλνπ, αλεμάξηεηα από ην κέγεζόο ηνπ, εγγξάθνπ, θεηκέλνπ, εηθόλαο, 

γξαθεκάησλ, ειεθηξνληθώλ θνξκώλ, HTML θνξκώλ, audio, video, ειεθηξνληθά παξαγόκελσλ 
αλαθνξώλ, θιπ. 

 

2.  Τπνζύζηεκα backup θαη Λεηηνπξγία επαλαθνξάο ζε πξόηεξε θαηάζηαζε νκαιήο 
ιεηηνπξγηάο 

Η εθαξκνγή ζα πξέπεη λα δηαζέηεη απηόκαην ζύζηεκα  backup δεδνκέλσλ όπνπ ηα δεδνκέλα ζα 

απνζεθεύνληαη ζε server θάζε δεθαπέληε κέξεο. Δπηπξόζζεηα λα παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα 

επαλαθνξάο ζε πξόηεξε θαηάζηαζε νκαιήο ιεηηνπξγηάο. Ο δηαρεηξηζηήο ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα 

λα νξίδεη θαηαζηάζεηο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κειινληηθά 
ζε πεξίπησζε πνπ είλαη αλαγθαία ε επαλαθνξά. 
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3.  Τπνζύζηεκα Γηαρείξηζεο ηαηηζηηθώλ Αλαθνξώλ 

Η δηαδηθαζία απηή πξνβιέπεη ηελ εκθάληζε πιεζώξαο ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζα 

βνεζήζνπλ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ Σκεκάησλ ηνπ ΔΑΠ. Να αλαθεξζνύλ όια ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 
πνπ εμάγνληαη.  

Οη γεληθέο αξρέο πνπ ζα δηέπνπλ απηό ην ππνζύζηεκα πεξηιακβάλνπλ: 

 ύλζεζε πνιιώλ reports κέζσ ελόο νινθιεξσκέλνπ ζπλόινπ εξγαιείσλ γηα ηε δεκηνπξγία, 

δηαρείξηζε θαη πξνβνιή αλαθνξώλ. 

 Μεραλή γηα ηε θηινμελία θαη επεμεξγαζία ησλ αλαθνξώλ, επεθηάζηκε αξρηηεθηνληθή θαη 

αλνηθηέο δηεπαθέο γηα ελζσκάησζε αλαθνξώλ ή ελνπνίεζε ηεο ιύζεο ζε πνηθίια 

πεξηβάιινληα. 

 Γπλαηόηεηεο ζπγγξαθήο (authoring) από ηνλ ηειηθό ρξήζηε, ρσξίο λα απαηηνύληαη γλώζεηο 

πξνγξακκαηηζκνύ, κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία ή ηξνπνπνίεζε ησλ δηθώλ ηνπ αλαθνξώλ. 

 Πιαηθόξκα βαζηζκέλε ζε δηαθνκηζηή (server). 

 Γπλαηόηεηα γηα άκεζε θαη ηαρεία δεκηνπξγία απνζήθεο δεδνκέλσλ γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ 

ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηνπ ΔΑΠ. 

 Δθηέιεζε θιηκαθνύκελσλ αλαθνξώλ (scalar reports) 

 Γηαρείξηζε αλαθνξώλ live. 

 Αζθάιεηα αλαθνξώλ όζνλ αθνξά ρξήζηεο. 

 Καηαγξαθή ηζηνξηθνύ αλαθνξώλ. 

 Δπέιηθηεο κνξθέο απόδνζεο αλαθνξώλ κε ηε κνξθή πνιύκνξθσλ θαη πνηθίισλ 

δηαγξακκάησλ 

o Freeform αλαθνξέο 

o πλδπαζκέλεο αλαθνξέο 

o Drill down (εκθάληζε ή απόθξπςε ζηνηρείσλ) 

o Πίλαθεο 

o Ιζηνγξάκκαηα 

 Γηαδξαζηηθόηεηα κε ζπλδέζκνπο κεηαμύ ησλ reports (linked reports) θαη ηαμηλόκεζε. 

 Τπνζηήξημε όισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θηιηξαξίζκαηνο θαη νκαδνπνίεζεο. 

 Δπειημία ζηε δηαλνκή αλαθνξώλ κέζσ δηθηπαθήο πύιεο, απνζηνιήο κέζσ email ζε πνιινύο 

ρξήζηεο, κε απνζηνιή ζπλδέζκνπ ή αλαθνξάο θαη απόδνζήο ηνπο ζε κνξθή MS Word, MS 

Excel αιιά θαη ζε HTML, XML θαη PDF. Τπνζηεξίδνληαη κνξθέο εθηύπσζεο (PDF, TIFF), 

δεδνκέλσλ (Excel, XML, CSV), θαη  άιισλ API αλνηθηώλ πξνηύπσλ. 

 

4.  Τπνζύζηεκα Γηαρείξηζεο Υξεζηώλ 

Γηα ηελ πξόζβαζε από θάπνηνλ ρξήζηε ζηελ εθαξκνγή ζα είλαη απαξαίηεηε ε πξνεγνύκελε 

ηαπηνπνίεζε ηνπ κε  username θαη  password. Θα ππάξρνπλ δπν (2) θαηεγνξίεο ρξεζηώλ, νη 

Τπεύζπλνη ηκεκάησλ θαη νη δηαρεηξηζηέο ζπζηήκαηνο. Οη δηαρεηξηζηέο ζπζηήκαηνο ζα έρνπλ ηελ 
δπλαηόηεηα λα νξίδνπλ ρξήζηεο θαη ηα δηθαηώκαηα ηνπο. 

 

5.  Τπνζύζηεκα δεκηνπξγίαο δηαγξακκάηωλ ξνήο γηα θάζε νξγαλωηηθό ηκήκα 

Αθνινπζεί ηελ θηινζνθία κηαο παξαζπξηθήο εθαξκνγήο (γξακκή κελνύ, εξγαιείσλ, θνπκπηά 

εθηέιεζεο θηι). Ο ζρεδηαζκόο ησλ δηαγξακκάησλ γίλεηαη κε γξαθηθό ηξόπν(βιέπε θάησζη 

ΑΔΑ: 4ΑΓΨ46ΨΖΣΘ-Ω



 
69 

παξάδεηγκα), δειαδή κε ηελ ηνπνζέηεζε θνπηηώλ εληνιώλ ή απνθάζεσλ θαη ηελ ζύλδεζή ηνπο κε 

γξακκέο ξνήο εθηέιεζεο. Η πξνζέγγηζε ηεο δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζπλάδεη απόιπηα 
κε ηε γξαθηθή θύζε ησλ δηαγξακκάησλ ξνήο: ε αλάπηπμε γίλεηαη κε ηελ ηερληθή drag ‘n’ drop. 

 

Παξάδεηγκα Γηαγξάκκαηνο Ρνήο - ρεδηαζκόο θαη Ωξίκαλζε Έξγωλ 
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ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ  

Κωδηθνπνίεζε ζπζηήκαηνο  

 

Σν Πηζηνπνηεκέλν ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ ΔΑΠ νθείιεη λα ηθαλνπνηεί 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ ISO 9001:2008 (κε πιήξε αληηζηνίρεζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηε 

«Γηαρεηξηζηηθή Δπάξθεηα ησλ Σειηθώλ Γηθαηνύρσλ» θαη ηνπ ηξόπνπ θάιπςήο ηνπο από ην ζύζηεκα 
πνηόηεηαο).    

Πξέπεη δε, ζηε λέα ηνπ κνξθή λα δηαηεξείηαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2008, ΔΛΟΣ 

1429, θαζώο θαη κε ηα θξηηήξηα δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο Γηθαηνύρσλ ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ 

Πξνγξακκάησλ ηεο πεξηόδνπ 2007-2013 (όπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ελ ηζρύ εγθύθιην ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ). 

Σν λέν ύζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο απνζθνπεί: α) ζηελ αύμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ρξεζηώλ ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ ΔΑΠ, κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο δηεξγαζίεο γηα ηε δηαξθή βειηίσζε ηνπ πζηήκαηνο θαη β) ζηε δηαζθάιηζε 

ηεο ζπκκόξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηώλ ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ ΔΑΠ θαζώο επίζεο θαη κε 

ηηο εθαξκόζηκεο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο.   

Γηα ηελ θσδηθνπνίεζε θαη επηθύξσζε ηεο νξζήο απηνκαηνπνηεκέλεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γηεξγαζηώλ 

ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο απαηηείηαη αξρηθά ε επηινγή ησλ επαλαιακβαλνκέλσλ 
Γηεξγαζηώλ πνπ απαηηνύλ απηνκαηνπνίεζε.   

Καηόπηλ απαηηείηαη ε πξνζαξκνγή ησλ Γηεξγαζηώλ απηώλ ζε κνξθή πξνο θσδηθνπνίεζε ζην λέν 

ινγηζκηθό πξόγξακκα.  Η θσδηθνπνίεζε ησλ Γηεξγαζηώλ θαη ε δνθηκαζηηθή ηνπο ιεηηνπξγία ζα 

απνηειέζνπλ ζεκαληηθό ηκήκα ηνπ έξγνπ ώζηε λα επηθπξσζεί ε νξζόηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ινγηζκηθνύ.  εκεηώλεηαη εδώ  πσο ην πξνηεηλόκελν ινγηζκηθό ζύζηεκα είλαη ηθαλό λα ζηεξίμεη ηε 

ιεηηνπξγία δεθάδσλ Γηεξγαζηώλ, αξθεί λα θσδηθνπνηεζνύλ θαη ελζσκαησζνύλ ζε απηό ζσζηά θαη 
ιεηηνπξγηθά. 

Σν ΔΑΠ απνζθνπεί λα απηνκαηνπνηήζεη ηηο θάησζη εζσηεξηθέο ηνπ Γηεξγαζίεο πνπ σο ηώξα 
παξέρνληαη κόλν κεξηθώο ή θαζόινπ ζε ειεθηξνληθό επίπεδν:  

 

A/A ΚΩΓΙΚΟ ΣΙΣΛΟ 

10  -  ΓΙΟΙΚΗΗ 

    

  ΓΗΔ 1.1 Πσεδιαζμόρ Γιεπγαζίαρ 

  ΓΗΔ 37 Ξαπακολούθηζη και Ρήπηζη Ηζσύοςζαρ Λομοθεζίαρ 

    

      

30 - ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ - Σ/Τ 

  
ΓΗΔ 30 - 

Ρ/ 
Θενηπική Γιεπγαζία Πςνολικήρ Γιασείπιζηρ Έπγυν 

  ΓΗΔ 32-Ρ/ Ξπογπαμμαηιζμόρ / Δπαναππογπαμμαηιζμόρ Έπγυν 
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  ΓΗΔ 33-T/Y Πσεδιαζμόρ και Υπίμανζη Έπγυν 

  ΓΗΔ 34-T/Y Γιενέπγεια Γιαγυνιζμού και Πύνατη Πύμβαζηρ για Κελέηερ και Έπγα 

  ΓΗΔ 35-T/Y λοποίηζηρ, Ξαπακολούθηζη, Έλεγσορ και Γιασείπιζη Έπγος 

  
ΓΗΔ 35.1 -

T/Y 
Ξαπαλαβή  Φςζικού Ανηικειμένος Έπγος 

  
ΓΗΔ 35.2-

T/Y 
Γιαζθάλιζη Ξοιόηηηαρ Έπγυν 

  
ΓΗΔ 35.3-

T/Y 
Γιασείπιζη Θινδύνυν Έπγυν 

  

 

ΓΗΔ 35.4-
T/Y 

Γιασείπιζη Αλλαγών Έπγος 

  ΓΗΔ 36-T/Y Νικονομική / Ιογιζηική Γιασείπιζη Έπγος 

  ΓΗΔ 38-T/Y Νλοκλήπυζη Έπγος 

    

    

      

      

30  -  ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ - ΔΓΔΛ 

  ΓΗΔ 30 Θενηπική Γιεπγαζία Πςνολικήρ Γιασείπιζηρ Έπγυν 

  ΓΗΔ 32 Ξπογπαμμαηιζμόρ / Δπαναππογπαμμαηιζμόρ Έπγυν 

  ΓΗΔ 33 Πσεδιαζμόρ και Υπίμανζη Έπγυν 

  ΓΗΔ 34 Γιενέπγεια Γιαγυνιζμού και Πύνατη Πύμβαζηρ 

  ΓΗΔ 35 λοποίηζηρ, Ξαπακολούθηζη, Έλεγσορ και Γιασείπιζη Έπγυν 

  ΓΗΔ 35.1 Ξαπαλαβή Φςζικού Ανηικειμένος Έπγος 

  ΓΗΔ 35.2 Γιαζθάλιζη Ξοιόηηηαρ Έπγυν 

  ΓΗΔ 35.3 Γιασείπιζη Θινδύνυν Έπγος 

  ΓΗΔ 35.4 Γιασείπιζη Αλλαγών Έπγος 

  ΓΗΔ 36 Νικονομική / Ιογιζηική Γιασείπιζη Έπγος 

  ΓΗΔ 38 Νλοκλήπυζη Έπγος 

    

    

40  -  ΜΔΣΡΗΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ 

      

100  -  ΛΟΙΠΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ 

  100 ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΤΛΙΚΟΤ 

  ΓΗΔ 101 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ 
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  ΓΗΔ 103 ΠΠΘΔΑΠΗΑΠ- ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΘΔΠΖΠ ΙΗΘΝ 

  ΓΗΔ 104 ΑΞΝΘΖΘΔΠΖΠ 

    

  110 ΜΟΝΑΓΑ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 

  ΓΗΔ 111 Αξιολόγηζη Γιδαζκόνηυν ΔΑΞ από Φοιηηηέρ και Πςνηονιζηέρ 

  ΓΗΔ 114 Γημιοςπγία – Γιάθεζη Πηαηιζηικών & Αναλςηικών ζηοισείυν Αξιολόγηζηρ 

    

  120 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΟΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ & ΓΡΑΦΔΙΟ 

ΓΙΑΤΝΓΔΗ 

  ΓΗΔ 121 ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ 

  ΓΗΔ 122 ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΑ-ΞΝΡΟΝΦΗΔΠ 

  ΓΗΔ 123 ΠΛΓΔΠΖ ΚΔ ΡΖΛ ΑΓΝΟΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

  ΓΗΔ 125 ΓΗΔΘΛΔΗΠ ΠΣΔΠΔΗΠ ΔΑΞ 

  ΓΗΔ 126 ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΡΔΙΔΡΥΛ ΑΞΝΛΝΚΖΠ 

  ΓΗΔ 127 ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΘΙΖΟΥΠΖ ΔΑΞ 

  ΓΗΔ 128 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ-ΑΞΝΓΔΙΡΗΥΠΖ ΖΚΔΟΖΠΗΝ ΡΞΝ 

  ΓΗΔ 129 ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΓΗΔΘΛΔΗΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΔΠ ΔΘΘΔΠΔΗΠ 

    

  130 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ 

  ΓΗΔ 131 Πςνεδπιάζειρ 

  140 TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

    

  ΓΗΔ 142 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ – ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ 

  ΓΗΔ 143 ΓΖΚΝΠΗΔΠΖΠ/ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΔΥΛ ΓΗΑ ΞΙΖΟΥΠΖ ΘΔΠΔΥΛ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

  ΓΗΔ 144 ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 

  ΓΗΔ 145 ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝ - ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ 

  ΓΗΔ 146 
ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΡΑΘΡΗΘΝ 
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ –ΓΖ-ΔΞ 

  150 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

  ΓΗΔ 151 ΓΗΑΓΑΛΔΗΠΚΝΠ ΑΟΘΟΝ 

  ΓΗΔ 152 ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ - ΘΑΡΑΣΥΟΖΠΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΙΗΘΝ 

  ΓΗΔ 153 ΓΗΑΓΑΛΔΗΠΚΝΠ ΒΗΒΙΗΝ ΘΑΗ ΤΖΦΗΑΘΝ ΙΗΘΝ 

  ΓΗΔ 154 ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΡΑΣΥΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΙΗΘΝ 

  ΓΗΔ 155 
ΓΑΛΔΗΠΚΝΠ  ΒΗΒΙΗΝ – ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΔΜ΄ΑΞΝΠΡΑΠΔΥΠ & 
ΓΗΑ ΕΥΠΖΠ 

  ΓΗΔ 156 ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΔΟΗΝΓΗΘΥΛ ΘΑΗ ΒΑΠΔΥΛ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ 

  ΓΗΔ 157 ΔΓΓΟΑΦΖ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΣΟΖΠΡΥΛ 
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  170 ΣΜΗΜΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΩΝ - (Σ/Τ) 

    

      

  180 ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

  ΓΗΔ 182 2η  ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ - ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΘΙΝΓΖΠ ΚΔΙΥΛ ΓΔΞ 

  ΓΗΔ 183 ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΘΙΝΓΖΠ ΚΔΙΥΛ ΓΔΞ - 1 ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ 

  ΓΗΔ 184 ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΡΖΠ ΓΗΝΗΘΝΠΑ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

  ΓΗΔ 185 ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ - ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ ΘΝΠΚΖΡΔΗΑΠ 

  ΓΗΔ 186 ΑΞΝΠΡΝΙΖ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΞΟΝΠ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΚΝ ΠΡΝΛ ΓΔΛΗΘΝ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑ 

    

    

    

  190 ΣΜΗΜΑ ΜΗΣΡΩΟΤ 

  ΓΗΔ 191 ΑΞΝΛΝΚΖ ΞΡΣΗΝ ΞΟΝΞΡΣΗΑΘΥΛ & ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΥΛ 

  ΓΗΔ 192 ΔΓΓΟΑΦΖΠ 

  ΓΗΔ 193 ΣΝΟΖΓΖΠΖΠ ΞΝΡΟΝΦΗΥΛ 

  ΓΗΔ 194 ΔΘΞΝΛΖΠΖ ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

  200 ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

  ΓΗΔ 201 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΝΠΠ/ΝΓΞ 

  ΓΗΔ 202 ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑΠ ΔΑΞ 

  ΓΗΔ 203 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖ  ΔΜΔΡΑΠΔΥΛ 

  ΓΗΔ 204 ΚΖΡΟΥΝ ΞΝΤΖΦΗΥΛ ΓΗΓΑΘΡΝΟΥΛ 

  ΓΗΔ 205 
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ – ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ – ΔΜΔΡΑΠΖ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΥΛ 
ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΥΛ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 

 ΓΗΔ 206 
ΘΑΘΝΟΗΠΚΝΠ ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΚΔΙΔΡΖΠ ΘΑΗ ΓΟΑΞΡΥΛ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 
(ΣΚΓΔ) 

  300 ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

  ΓΗΔ 301 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΑΙΙΖΙΥΛ 

  ΓΗΔ 302 ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΚΔΙΥΛ ΓΔΞ 

  ΓΗΔ 305 ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΘΙΝΓΖΠ ΚΔΙΥΛ ΓΔΞ - ΡΔΡΟΑΔΡΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ 

  ΓΗΔ 307 ΓΗΝΟΗΠΚΝΗ ΡΑΘΡΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ  

  ΓΗΔ 308 ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΞΝΠΞΑΠΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΠΡΝ ΔΑΞ 

  ΓΗΔ 311 ΔΙΔΓΣΝΠ ΛΝΚΗΚΝΡΖΡΑΠ - ΝΙΖΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΘΙΝΓΖΠ 

  ΓΗΔ 313 ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΞΝΤΖΦΗΥΛ ΚΔΙΥΛ ΠΔΞ  

  ΓΗΔ 314 ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΠΚΒΑΠΔΥΛ ΠΔΞ  

  ΓΗΔ 316 ΠΓΘΙΖΠΖ ΔΘΙΔΘΡΝΟΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΠΔ 2η ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ ΓΗΑ ΔΘΙΝΓΖ 
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  ΓΗΔ 317 
ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΠΓΘΟΝΡΖΠΖΠ ΔΘΙΔΘΡΝΟΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ & ΠΓΘΙΖΠΖ 1ηρ 
ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ 

  ΓΗΔ 318 ΠΚΒΑΠΗΝΣΝΗ - ΑΛΑΘΔΠΖ ΔΟΓΝ 

  ΓΗΔ 319 ΠΛΡΑΜΖ ΒΔΒΑΗΥΠΔΥΛ ΚΔΙΥΛ ΠΔΞ - ΓΔΞ 

  ΓΗΔ 320 ΡΖΟΖΠΖ ΞΑΟΝΠΗΝΙΝΓΗΝ - ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΑΓΔΗΥΛ 

  400 ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 

  ΓΗΔ 401 ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΖ ΞΛΔΚΑΡΗΘΥΛ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛ  

  ΓΗΔ 402 Δξαζθάλιζη Γικαιυμάηυν Κεηάθπαζηρ – Σπήζηρ Μενόγλυζζος Βιβλίος 

  ΓΗΔ 403 Γημιοςπγία Ξακέηος Φοιηηηή 

  ΓΗΔ 404 Ανάπηςξη Ένηςπος Γιδακηικού λικού 

      

  500 EEYEM 

  ΓΗΔ 501 Ξπυηόκολλο (Διζεπσόμενα – Δξεπσόμενα) 

  ΓΗΔ 502 Γιεπγαζία Γιασείπιζη Απσείος Ξαγίυν 

  ΓΗΔ 503 Γιασείπιζη (Γανειζμόρ) Ξαγίος 

  ΓΗΔ 504 Γημιοςπγία Ξποδιαγπαθών. 

  ΓΗΔ 505 Εκπαίδευζη 

  ΓΗΔ 506 Δγκαηάζηαζη / Ρποποποίηζη / Ξαπακολούθηζη και Ιειηοςπγία Πςζηημάηυν 

  ΓΗΔ 507 ποζηήπιξη Σπηζηών 

  ΓΗΔ 508 Απόθεζη / Διαχείπιζη Συλλογών Ψηθιακού Διδακηικού Υλικού / Λογιζμικού 

  ΓΗΔ 509 ποζηήπιξη Ρηλεδιάζκετηρ 

  ΓΗΔ 510 
Αξιολόγηζη (Λύζεων, Εθαπμογών, Ψηθιακού Διδακηικού Υλικού / 
Λογιζμικού). 

  ΓΗΔ 511 
Ανάπηςξη / Βεληίυζη / Πςνηήπηζη / Αναβάθμιζη Τηθιακού Γιδακηικού 
λικού / Ιογιζμικού. 

  ΓΗΔ 512 
Ανάπηςξη Δπιζηημονικού Ξεπιεσομένος Τηθιακού Γιδακηικού λικού / 
Ιογιζμικού. 

  ΓΗΔ 513 Ρεσνική Νλοκλήπυζη Τηθιακού Γιδακηικού λικού / Ιογιζμικού. 

  ΓΗΔ 514 
Ξιζηοποίηζη και Ρελικόρ Έλεγσορ Αποδοσήρ Τηθιακού Γιδακηικού λικού / 
Ιογιζμικού. 

  ΓΗΔ 515 
ποζηήπιξη Γημιοςπγών Ανάπηςξηρ / Βεληίυζηρ Τηθιακού Γιδακηικού 
λικού / Ιογιζμικού. 

  ΓΗΔ 516 
Ξιζηοποίηζη και Έλεγσορ Τηθιακού Γιδακηικού λικού /Ιογιζμικού πος 
αναπηύζζεηαι εκηόρ ΔΑΞ. 
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Πηζηνπνίεζε ζπζηήκαηνο  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ λένπ ειεθηξνληθνύ πιένλ πζηήκαηνο θαη 

αθνύ έρνπλ γίλεη όιεο νη απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ηνπ, ζα 

επαθνινπζήζεη ε δηαδηθαζία επηζεώξεζεο θαη αμηνιόγεζεο από αλεμάξηεην - δηαπηζηεπκέλν θνξέα 

(ζε Πάηξα θαη Αζήλα), πξνθεηκέλνπ ην ΔΑΠ λα ζπλερίζεη λα δηαηεξεί Πηζηνπνίεζε πζηήκαηνο 
Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο θαη Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ζε ειεθηξνληθή πιένλ κνξθή. 

 

 

Πίλαθεο πκκόξθωζεο 

 

ηε ζηήιε  «ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί όξνη, ππνρξεώζεηο 
ή επεμεγήζεηο ζηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνύλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο. 

ηελ ζηήιε «ΑΠΑΙΣΗΗ»  έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε «ΝΑΙ», πνπ ζεκαίλεη όηη ε αληίζηνηρε 

πξνδηαγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ Αλάδνρν ή έλαο αξηζκόο πνπ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθό 

αξηζκεηηθό κέγεζνο ηεο πξνδηαγξαθήο (κέγηζην ή ειάρηζην) θαη απαηηεί ζπκκόξθσζε, 

ζεσξνύκελα σο απαξάβαηνη όξνη ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα δηαθήξπμε. Πξνζθνξέο πνπ δελ 
θαιύπηνπλ πιήξσο απαξάβαηνπο όξνπο απνξξίπηνληαη σο κε απνδεθηέο. 

Αλ ε ζηήιε «ΑΠΑΙΣΗΗ» δελ έρεη ζπκπιεξσζεί κε ηε ιέμε «ΝΑΙ» ή κε θάπνηνλ αξηζκό, ηόηε ε 

πξνδηαγξαθή είλαη επηζπκεηή θαη όρη ππνρξεσηηθή. Πξνζθνξέο πνπ δελ θαιύπηνπλ κε 
ππνρξεσηηθνύο όξνπο ή απνθιίλνπλ από απηνύο δελ  απνξξίπηνληαη. 

ηελ ζηήιε «ΑΠΑΝΣΗΗ» ζεκεηώλεηαη ή απάληεζε ηνπ Αλαδόρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή 

ΝΑΙ/ΟΥΙ/ΤΠΔΡ εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνύηαη ή όρη ή ππεξθαιύπηεηαη από ηελ 

πξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθό κέγεζνο πνπ δειώλεη ηελ πνζόηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνύ 

ζηελ πξνζθνξά. Απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί απόδεημε εθπιήξσζεο ηεο 

πξνδηαγξαθήο θαη ε επηηξνπή αμηνιόγεζεο έρεη ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο 

απαίηεζεο. 

ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» ζα θαηαγξαθεί  ε ζαθήο παξαπνκπή ζε αληίζηνηρν ηερληθό θπιιάδην 

ηνπ θαηαζθεπαζηή  ή αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  ηνπ εμνπιηζκνύ ή ηεο ππεξεζίαο, ή ηνπ 

ηξόπνπ δηαζύλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ή αλαθνξέο κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο, ππνζηήξημεο θαη 

εθπαίδεπζεο θ.ιπ. πνπ ζα παξαηεζνύλ ζηε Σερληθή Πξνζθνξά. 

Σνλίδεηαη όηη είλαη ππνρξεσηηθή ε απάληεζε ζε όια ηα ζεκεία ησλ Πηλάθσλ ζπκκόξθσζεο θαη ε 

παξνρή όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ δεηνύληαη. 

Θα αμηνινγεζνύλ ηα πεξηερόκελα από ηνπο πξνκεζεπηέο ζηνηρεία θαηά ηε δηαδηθαζία ηερληθήο 

αμηνιόγεζεο ηεο πξνζθεξόκελεο ιύζεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη απαληεζεί νπνηνζδήπνηε όξνο 
ησλ πηλάθσλ ηόηε ε απάληεζε ζεσξείηαη αξλεηηθή.  

ΑΔΑ: 4ΑΓΨ46ΨΖΣΘ-Ω



 
76 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

ΠΙΝΑΚΔ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζπκπιεξώλεη ηνπο παξαθάησ πίλαθεο ζπκκόξθσζεο κε ηελ απόιπηε 

επζύλε ηεο αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ: 

 

γ. ΣΔΥΝΙΚΔ KAI ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΟΤ 

Απαίηεζε 
Απάληεζε Παξαπνκπή 

γ.1. Γηαρείξηζε ρξεζηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο κε 
δπλαηόηεηεο θαηαγξαθήο ελεξγεηώλ. 

ΝΑΙ 
  

γ.2. Άδεηεο ρξήζεηο  ≥15   

γ.3. πλνιηθόο Αξηζκόο ηαπηόρξνλσλ ρξεζηώλ ≥20   

γ.4. Η αξρηηεθηνληθή ηεο εθαξκνγήο λα είλαη 

ηέηνηα ώζηε λα ππνζηεξίδεη ην κνληέιν 

client/server. ηνπο server/clients ε εθαξκνγή 

ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηα πξόηππα ησλ 

WINDOWS 2003 SERVER/WINDOWS XP ή 
λεόηεξσλ.   

ΝΑΙ 

  

γ.5. Σν πξνηεηλόκελν ινγηζκηθό ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγεί κε αξρηηεθηνληθή ηξηώλ επηπέδσλ 

(Client, Application Server, DB server), λα 

βαζίδεηαη ζε ζύγρξνλε έθδνζε ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (ΓΒΓ) θαη λα 

θαιύπηεη πιήξσο ηηο απαηηνύκελεο ιεηηνπξγηθέο 
πξνδηαγξαθέο 

ΝΑΙ 

  

γ.6. Θα πξέπεη λα δνζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ εθαξκνγήο, θαζώο θαη 

ησλ ηξόπσλ κε ηνπο νπνίνπο παξέρεηαη ε 

αζθάιεηα ηόζν ζηε ρξήζε όζν θαη ζηα δεδνκέλα 
ηνπ.  

ΝΑΙ 

  

γ.7. Θα πξέπεη λα δνζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

ησλ απαηηήζεσλ ζε πιηθό γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

εθαξκνγήο. 

ΝΑΙ 

  

γ.8.Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα 

παξακεηξνπνίεζε ηελ εθαξκνγή ζηηο αλάγθεο 
ηνπ ΔΑΠ. 

ΝΑΙ 

  

γ.9.Οη εθαξκνγέο ζα πξέπεη λα είλαη 

παξακεηξηθέο κε δπλαηόηεηεο πξνζαξκνγήο ζε 
εηδηθέο απαηηήζεηο. 

ΝΑΙ 
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γ.10. Θα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε νκαιή ρξήζε 
ζε ιεηηνπξγηθό πεξηβάιινλ WINDOWS XP θαη 7. 

ΝΑΙ 
  

γ.11. Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη δηαθνξεηηθά 

επίπεδα ρξήζεο, ώζηε αλάινγα κε ηνλ θσδηθό κε 

ηνλ νπνίν θάλεη login ζηελ εθαξκνγή, λα ηνπ 

δίλνληαη αλάινγα δηθαηώκαηα. Σα δηθαηώκαηα ζα 

κπνξεί λα ηα κεηαβάιινπλ κόλν νη δηαρεηξηζηέο 

ηεο εθαξκνγήο. 

ΝΑΙ 

  

γ.12. Γπλαηόηεηα ζύλζεηεο αλαδήηεζεο 
πεξηερνκέλνπ κε πνιιαπιά θξηηήξηα.  

ΝΑΙ 
  

γ.13.  Θα πξέπεη λα είλαη εύθνιν ζηε ρξήζε, κε 

θηιηθό interface, ηδηαίηεξα γηα ρξνλνβόξεο 

δηαδηθαζίεο όπσο εηζαγσγή αξρείσλ θαη 
εκθάληζε ζπγθεληξσηηθώλ αλαθνξώλ θηι. 

ΝΑΙ 

  

γ.14. Θα πξέπεη λα επηηξέπεηε ε επηθνηλσλία ηεο 

εθαξκνγήο θπξίσο κε πξνγξάκκαηα ηεο 

Microsoft όπσο Microsoft Excel,Word θηι. 

ΝΑΙ 

  

γ.15.  Η εθαξκνγή πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα 

εύρξεζηε θαη λα έρεη θηιηθή δηεπαθή ρξήζηε 

(interface), λα ππνζηεξίδεη ζπληνκεύζεηο 

πιήθηξσλ θαη κελνύ θαηά ηα πξόηππα ησλ 
Windows. 

ΝΑΙ 

  

γ.16.  Ύπαξμε κελπκάησλ θαη ειέγρσλ ζε 

δηάθνξα ζεκεία ηεο εθαξκνγήο, ώζηε λα 

δηεπθνιύλνληαη νη ρξήζηεο θαη λα 
ειαρηζηνπνηνύληαη ηα ρεηξηζηηθά ζθάικαηα. 

ΝΑΙ 

  

γ.17.  Θα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη κελύκαηα 

επηθύξσζεο γηα βαζηθέο ή θαη κε αλαζηξέςηκεο 

ελέξγεηεο πρ. δηαγξαθή εγγξαθήο θηι. 

ΝΑΙ 

  

γ.18.  Η πξνζθέξνπζα εηαηξεία ζα πξέπεη λα 

πξνηείλεη πιήξεο αλαιπηηθό πξόγξακκα θαη 

ρξνλνδηάγξακκα εθπαίδεπζεο γηα εύινγν 

ρξνληθό δηάζηεκα από εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό 

ζην ρεηξηζκό, ηε δηαρείξηζε θαη ηε ζπληήξεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηξόπν πνπ λα εμαζθαιίδεηαη 

ε άκεζε ιεηηνπξγία ηνπ ζε ζπλζήθεο πιήξνπο 

ιεηηνπξγίαο. Η εθπαίδεπζε ζα ιάβεη ρώξα ζην 
ρώξν ηνπ ΔΑΠ.   

ΝΑΙ 

  

γ.19.  Η πξνζθέξνπζα εηαηξεία ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιάβεη ζηελ ηερληθή ηεο πξνζθνξά  

έγρξσκεο εθηππώζεηο ησλ αξρείσλ-εγγξάθσλ 

ηεο εθαξκνγήο θαη λα ηηο παξαδώζεη ην 

αξγόηεξν έλα κήλα κεηά ηελ θαλνληθή 
ιεηηνπξγία ηεο. 

ΝΑΙ 

  

γ.20.  Η εθαξκνγή ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη από 

εηαηξεία αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ ε νπνία ζα έρεη 

αλαπηύμεη ε ίδηα ην ινγηζκηθό. Απηό ζα 

απνδεηρζεί από ηελ ππνβνιή ησλ αλάινγσλ 

ΝΑΙ 
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πηζηνπνηεηηθώλ, ηα νπνία ζα θαηαζέζεη ε 
πξνζθέξνπζα εηαηξεία. 

ε πεξίπησζε πνπ κηα εηαηξεία πξνζθέξεη 

ινγηζκηθό άιιεο εηαηξείαο, ή είλαη εηαηξεία 

ζπκβνύισλ πνπ πξνηίζεηαη λα εγθαηαζηήζεη 

ινγηζκηθό ηξίηεο εηαηξείαο, ζα πξέπεη ε 

πξνζθνξά λα ζπλνδεύεηαη από επηζηνιή ηεο 

θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ηνπ ινγηζκηθνύ όηη 

ζπλαηλεί κε ηελ πξνζθνξά, ζα παξέρεη όιε ηελ 

απαηηνύκελε ππνζηήξημε θαη όηη νη άδεηεο ρξήζεο 
ηνπ ινγηζκηθνύ ζα παξαρσξεζνύλ ζην ΔΑΠ. 

Η εηαηξεία ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε 

θαηά ISO 9001/2008 γηα ηελ παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ ζε ζπζηήκαηα 
δηαρείξηζεο πνηόηεηαο.   

Θα πξέπεη επίζεο λα έρεη αλαπηύμεη επαξθή 

αξηζκό ζπζηεκάησλ νινθιεξσκέλεο εζσηεξηθήο 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο θνξέσλ ηνπ 

δεκνζίνπ αιιά θαη ηδσηηθώλ θνξέσλ θαηά ISO 

9001 θαη ΔΛΟΣ 1429. Σα πζηήκαηα απηά ζα 

πξέπεη λα έρνπλ πηζηνπνηεζεί από Γηαπηζηεπκέλν 
Φνξέα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ.21. Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα έρεη εκπεηξία 

θαη απνδεδεηγκέλεο εγθαηαζηάζεηο ησλ ππό 

πξνκήζεηα ζπζηεκάησλ, ζε ηθαλνπνηεηηθό 
αξηζκό δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ θνξέσλ.  

ΝΑΙ 

  

γ.22. Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 

βεβαηώζεηο θαιήο εθηέιεζεο έξγσλ πνπ 

αθνξνύλ εγθαηαζηάζεηο ζε δεκόζηνπο θαη 
ηδησηηθνύο θνξείο.  

ΝΑΙ 

  

γ.23. Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ISO 

9001:2008 ζηνλ ηνκέα ζρεδηαζκνύ θαη 
πινπνίεζεο έξγσλ πιεξνθνξηθήο.  

ΝΑΙ 

  

γ.24. Η πξνζθέξνπζα εηαηξεία ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη πηζηνπνηεκέλν Σκήκα Τπνζηήξημεο 

Helpdesk θαη λα πεξηγξάςεη αλαιπηηθά ηηο 
παξερόκελεο ππεξεζίεο.  

 

  

γ.25.Η Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη ην 

δηθαίσκα λα απνξξίςεη θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη 

αλεμάξηεηα από ην ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ν 

δηαγσληζκόο, πξνζθνξά πξνκεζεπηή ν νπνίνο 
ζεσξείηαη αλαμηόπηζηνο. 

ΝΑΙ 

  

γ.26.Η πξνζθέξνπζα εηαηξεία ζα πξέπεη λα 

θαηαζέζεη αλαιπηηθό ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηώλ.  

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηώλ 

ΝΑΙ 
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κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, εγθαηάζηαζεο, 

παξακεηξνπνίεζεο, εθπαίδεπζεο θαη 

δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο). 

γ.27.  Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εγγπεζεί ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο γηα πεξίνδν 

ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ εηώλ κεηά ηελ Οξηζηηθή 

Παξαιαβή θαη ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θόζηνο. ε 

πεξίπησζε πνπ θάπνηνο αλάδνρνο πξνζθέξεη 

κεγαιύηεξε πεξίνδν εγγύεζεο απηό ζα ιεθζεί 

ζεηηθά ππόςε. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη 

λα ηεθκεξηώζεη ηε δπλαηόηεηά ηνπ γηα ηελ 

παξνρή απηήο ηεο εγγύεζεο. 

Η παξνρή εγγύεζεο δελ ζα θνζηνινγεζεί 

ρσξηζηά από ηελ δεκηνπξγία ηεο εθαξκνγήο. 

ΝΑΙ 

  

γ.28.  Η ππνζηήξημε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη 

ηελ παξνρή ρσξίο θόζηνο λεόηεξσλ εθδόζεσλ 
όηαλ θξηζή απαξαίηεην. 

ΝΑΙ 

  

γ.29.  Απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε 

δπζιεηηνπξγίαο πνπ νθείιεηαη ζε ζθάικαηα 
Λνγηζκηθνύ γηα ην δηάζηεκα εγγύεζεο. 

ΝΑΙ 

  

γ.30.  Η αληαπόθξηζε ηνπ πξνκεζεπηή ζε 

πεξίπησζε βιάβεο ζα πξέπεη: 

Γηα ηελ δηάγλσζε ηεο βιάβεο λα αληαπνθξηζεί:  

 Δληόο δπν (2) σξώλ από ηε ζηηγκή ηεο 

αλαγγειίαο ηεο βιάβεο εθόζνλ ε εηδνπνίεζε 

έγηλε από Γεπηέξα κέρξη Παξαζθεπή θαη ζην 

δηάζηεκα από 08:00 κέρξη 15:00  

 Η ην πξσί (08:00 ε ώξα), ηεο επόκελεο 

εξγάζηκεο εκέξαο εθόζνλ ε εηδνπνίεζε έγηλε 

εθηόο ησλ πην πάλσ εκεξώλ θαη σξώλ  

Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο: 

 Ο κέγηζηνο ρξόλνο απόθξηζεο γηα ηελ έλαξμε 

απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο είλαη 3 ώξεο.  

ε θάζε πεξίπησζε κεηά ηελ πάξνδν 48 σξώλ 

από ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο θαη εθόζνλ δελ 

έρεη απνθαηαζηαζεί ε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, ν 

πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη λέν 
ινγηζκηθό εθόζνλ απηό είλαη απαξαίηεην. 

ΝΑΙ 

  

γ.31.  Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα 

κεηαθηλήζεσλ ή απνζηνιήο εμνπιηζκνύ θαζ’ όιε 

ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο. 

ΝΑΙ 

  

γ.32.  Παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο θαζ’ όιε 

ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο γηα επίιπζε 

ηπρόλ πξνβιεκάησλ κέζσ ηειεθώλνπ, fax, 

θαζώο θαη Ηιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ (Email) 

ΝΑΙ 

  

γ.33.  ύληαμε εγρεηξηδίνπ ρξήζεο ην νπνίν ζα 
πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

ΝΑΙ 
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- Ρνή Οζνλώλ 

- Αλαθνξέο θαη Δπεμεξγαζίεο 

- Οδεγό ηνπ Υξήζηε 

- Μελύκαηα 

- Λεμηθό Γεδνκέλσλ 

γ.34.  ύληαμε εγρεηξηδίνπ εγθαηάζηαζεο ην 
νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

- Απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ην πεξηβάιινλ 
ιεηηνπξγίαο θαη ηηο απαηηήζεηο απνζήθεπζεο 

- Βήκαηα εγθαηάζηαζεο / κεηάπησζεο 

- Πξνζαξκνγή θαη ζπλέρεηα εξγαζηώλ 

ΝΑΙ 

  

 

γ.35.  Να δνζνύλ ηα ηερληθά εγρεηξίδηα ζε 

έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή γξακκέλα ζηελ 
ειιεληθή γιώζζα. 

 

 

ΝΑΙ 

  

γ.36.  Να αλαθεξζνύλ πνηα από ηα θαησηέξσ 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη βάζεηο δεδνκέλσλ 
ππνζηεξίδνληαη: 

Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα: 

1. Windows XP,7 

2. Unix 

3. Linux 

4. Solaris 

Βάζεηο δεδνκέλσλ: 

� MS SQL 

� Oracle 

� DB2 

� Informix 

 

ΝΑΙ 

  

γ.37.  Η εθαξκνγή ζα πξέπεη λα ηξέρεη ζε 

ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP θαη Windows 
7. 

ΝΑΙ 

  

γ.38.  Η εθαξκνγή ζα πξέπεη λα ηξέρεη επαξθώο 

ζε P4 επεμεξγαζηή θαη λα κελ έρεη απαίηεζε γηα 
κλήκε πεξηζζόηεξε από 1GB. 

ΝΑΙ 
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γ.39. To πξνηεηλόκελν ζύζηεκα λα παξέρεη 

αλαιπηηθή βνήζεηα (on line help) κέζα από ηε 

ρξήζε ηνπ. 

ΝΑΙ 

  

γ.40.  Τπνζηήξημε εηζαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο 

πνιιαπιώλ ηύπσλ εγγξάθσλ (MS Word,MS 
Excel, MS PowerPoint, PDF, TIFF, e-mail, θιπ). 

ΝΑΙ 

  

γ.41.  Πιήξε ππνζηήξημε ηρλειαζηκόηεηαο 

εγγξάθνπ κε θαηεγνξηνπνίεζε, επηινγή/ 

θαηαγξαθή πξνέιεπζεο /πξννξηζκνύ. 

ΝΑΙ 

  

γ.42.  Γπλαηόηεηα ηαμηλόκεζεο εγγξάθσλ κε 

ρξήζε νπνηαλδήπνηε πεδίσλ ρσξίο πεξηνξηζκνύο 

ζην πιήζνο ηνπο (αιθαξηζκεηηθώλ πεδίσλ, 

πεδίσλ εκεξνκελίαο θιπ.) 

ΝΑΙ 

  

γ.43.  Γπλαηόηεηα θαηαρώξεζεο εγγξάθσλ θαη 

δεδνκέλσλ θαη παξαθνινύζεζεο ηνπ ηζηνξηθνύ 
δηαθίλεζεο απηώλ. 

ΝΑΙ 

  

γ.44.  Να πξνβιέπεη, εθηόο ηεο βαζηθήο 

ιεηηνπξγίαο κέζσ ηνπ ηνπηθνύ δηθηύνπ ηνπ ΔΑΠ, 

θαη  ηε απνκαθξπζκέλε ιεηηνπξγία κέζσ ηνπ 
Internet. 

ΝΑΙ 

  

γ.45.  Να ελζσκαηώλεη δηάθνξεο ηερληθέο ώζηε 

λα εμαζθαιίδεη ηελ πξόζβαζε ζηα ζηνηρεία κόλν 

από εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα ή ξόινπο. Δπίζεο 

λα πξνβιέπεη δηαβάζκηζε ησλ εξγαζηώλ 

αλαιόγσο ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθόηεηαο ηεο 

εξγαζίαο θαη ηνλ βαζκό εμνπζηνδόηεζεο ηνπ 

ρξήζηε, κόλν ζηα ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο πνπ 

έρεη νξηζζεί. H αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 

από ηα πιένλ ζεκαληηθά θξηηήξηα αμηνιόγεζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο 

ΝΑΙ 

  

γ.46.  Γηαρείξηζε όισλ ησλ ηύπσλ δεδνκέλσλ: 

Η Βάζε Γεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη 

όινπο ηνπο θαζηεξσκέλνπο ηύπνπο ζρεζηαθώλ 

δεδνκέλσλ θαζώο θαη ηελ απνζήθεπζε 

δεδνκέλσλ ζε κνξθή XML, θεηκέλνπ, εγγξάθσλ, 

εηθόλαο, ήρνπ θαη βίληεν (γηα πηζαλή κειινληηθή 

αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη εκπινπηηζκνύ 
ηεο βάζεο θαη κε άιιεο κνξθέο δεδνκέλσλ). 

ΝΑΙ 

  

γ.47.  Πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ 

απνζήθεπζή, πξόζβαζε θαη επεμεξγαζία ηνπο 

ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ, θαζώο θαη εμειηγκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά δηαρείξηζεο ρξεζηώλ θαη ησλ 
δηθαησκάησλ ηνπο. 

ΝΑΙ 

  

γ.48.  Γηαπίζηεπζε ρξεζηώλ κε ηε ρξήζε 

username θαη password ηα νπνία κπνξνύλ λα 

απνζεθεπηνύλ θξππηνγξαθεκέλα κέζα ζηε 
Βάζε Γεδνκέλσλ. 

ΝΑΙ 

  

γ.49. Να αλαιπζεί δηεμνδηθά ε Αζθάιεηα ΝΑΙ   
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δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

γ.50. Τπνζηήξημε πξσηνθόιισλ HTTPS & 
SSL/TLS  

ΝΑΙ 
  

γ.51. Τπνζηήξημε κεζόδσλ θξππηνγξάθεζεο ζηα 

δεδνκέλα πνπ απνζεθεύνληαη. 
ΝΑΙ 

  

γ.52.  Η απόθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο δελ πξέπεη 
λα είλαη κεγαιύηεξε από 3 δεπηεξόιεπηα. 

ΝΑΙ 
  

γ.53. ηελ ρξήζε από ηληεξλέη, λα κελ 

απαηηείηαη εγθαηάζηαζε ζηνλ Η/Τ ηνπ ρξήζηε 

επηπιένλ ινγηζκηθνύ πέξα ηνπ browser θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ plug-ins θαη ε ιεηηνπξγηθόηεηά λα 

κελ εμαξηάηαη από ηνλ web browser ή ην 
ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ησλ ζηαζκώλ εξγαζίαο. 

ΝΑΙ 

  

γ.54.  Να παξέρεη ηε δπλαηόηεηα εμαγσγήο ηεο 

ιίζηαο απνηειεζκάησλ ζε MS Word, MS Excel 

αιιά θαη ζε HTML, XML θαη PDF κνξθή, λα είλαη 

δπλαηή ε απνζηνιή κε ειεθηξνληθό 

ηαρπδξνκείν, ή ε εθηύπσζε ηεο ιίζηαο εθόζνλ 

είλαη επηζπκεηό. 

ΝΑΙ 

  

γ.55.  Δκθάληζε ζηαηηζηηθώλ ππνινγηζκώλ γηα 
θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ. 

ΝΑΙ 
  

γ.56.  Παξνρή δπλαηόηεηαο ζηνπο ρξήζηεο λα 

αλεπξίζθνπλ, λα ειέγρνπλ θαη λα εθηππώλνπλ 

πιεξνθνξίεο. 

ΝΑΙ 

  

γ.57.  Υξήζε εκεξνινγίνπ γηα πξνγξακκαηηζκό 
θαη ελεκέξσζε ρξεζηώλ γηα επηζεσξήζεηο. 

ΝΑΙ 
  

γ.58.  Να κπνξνύλ λα ζπξζνύλ κηα ή 

πεξηζζόηεξεο ζηήιεο ζε νπνηαδήπνηε ζεηξά 

επηζπκεί ν ρξήζηεο. Με αληίζηξνθν ζύξζηκν ν 

θαηάινγνο επαλαθέξεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ 
θαηάζηαζε. 

ΝΑΙ 

  

γ.59.  Με θιηθ ζηελ επηθεθαιίδα ηεο επηζπκεηήο 

ζηήιεο ελαιιάζζεηαη ε ηαμηλόκεζε κεηαμύ 

αύμνπζαο (Α-Ω) θαη θζίλνπζαο (Ω-Α) θαη κε 
ρξνλνινγηθό θξηηήξην εηζαγσγήο. 

ΝΑΙ 

  

γ.60.  Γηα θάζε ηκήκα ηνπ ΔΑΠ λα ππάξρεη 

παξαπνκπή κε αλαθνξά ζηελ παξάγξαθν ηνπ 

πξνηύπνπ πνπ ην αθνξά.  

ΝΑΙ 

  

 

1.Τπνζύζηεκα on-line ζύλδεζεο ηκεκάηωλ Απαίηεζε  Απάληεζε Παξαπνκπή 

1.1.  Να ηξέρεη  ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα 
Windows XP θαη Windows 7. 

ΝΑΙ 
  

1.2.  Γηαπίζηεπζε ρξεζηώλ κε ηε ρξήζε 

username θαη password 
ΝΑΙ 
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1.3.  Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα αληαιιαγήο 

νπνηνπδήπνηε ηύπνπ ειεθηξνληθνύ αληηθεηκέλνπ, 

αλεμάξηεηα από ην κέγεζόο ηνπ, εγγξάθνπ, 

θεηκέλνπ, εηθόλαο, γξαθεκάησλ, ειεθηξνληθώλ 

θνξκώλ, HTML θνξκώλ, audio, video, 
ειεθηξνληθά παξαγόκελσλ αλαθνξώλ, θιπ.. 

ΝΑΙ 

  

1.4.  Παξνρή ηεο απαξαίηεηεο αζθάιεηαο. ΝΑΙ   

1.5.  Να παξέρεη δπλαηόηεηα πξόζβαζεο θαη 

δηαρείξηζεο θαη από ην internet (web-enabled). 
ΝΑΙ 

  

 

 

2.Τπνζύζηεκα backup θαη Λεηηνπξγία 

επαλαθνξάο ζε πξόηεξε θαηάζηαζε νκαιήο 
ιεηηνπξγηάο 

Απαίηεζε 

Απάληεζε Παξαπνκπή 

2.1.  Να δηαζέηεη απηόκαην ζύζηεκα  backup 

δεδνκέλσλ όπνπ ηα δεδνκέλα ζα απνζεθεύνληαη 
ζε server θάζε δεθαπέληε κέξεο. 

ΝΑΙ 

  

2.2.  Να παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα επαλαθνξάο ζε 

πξόηεξε θαηάζηαζε νκαιήο ιεηηνπξγηάο. Ο 

δηαρεηξηζηήο ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα νξίδεη 

θαηαζηάζεηο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο 

ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κειινληηθά ζε 

πεξίπησζε πνπ είλαη αλαγθαία ε επαλαθνξά. 

ΝΑΙ 

  

2.3.  Η απόθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο δελ πξέπεη λα 
είλαη κεγάιε. 

ΝΑΙ 
  

2.4.  Δπθνιία δηαρείξηζεο. ΝΑΙ   

2.5.  Θα πξέπεη λα πξνζθέξεη ζεκαληηθέο 
δπλαηόηεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ. 

ΝΑΙ 
  

2.6.  Γηαπίζηεπζε ρξεζηώλ κε ηε ρξήζε 
username θαη password. 

ΝΑΙ 
  

2.7.  Υξήζε κόλν από δηαρεηξηζηέο. ΝΑΙ   

2.8.  Παξνρή ηεο απαξαίηεηεο αζθάιεηαο. ΝΑΙ   

2.9.  Να παξέρεη δπλαηόηεηα πξόζβαζεο θαη 
δηαρείξηζεο θαη από ην internet (web-enabled). 

ΝΑΙ 
  

 

3.  Τπνζύζηεκα Γηαρείξηζεο ηαηηζηηθώλ 
Αλαθνξώλ  

Απαίηεζε  
Απάληεζε Παξαπνκπή 

3.1.  Η εθαξκνγή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 
ηνπιάρηζηνλ αλαθνξέο γηα:  

1. Σελ παξαθνινύζεζε/επίηεπμε ησλ 

επηρεηξεζηαθώλ ζηόρσλ 

ΝΑΙ 
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2. Σελ θαηακέηξεζε ησλ δεηθηώλ κέηξεζεο 

πνπ αθνξνύλ ηηο δηεξγαζίεο 

3. Σηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

3.2. Παξνρή ηεο απαξαίηεηεο αζθάιεηαο. ΝΑΙ   

3.3. Δύθνιε δεκηνπξγία απιώλ ή ζύλζεησλ 
αλαθνξώλ. 

ΝΑΙ 
  

3.4.  Πξόζβαζε ζε όιεο ηηο αλαθνξέο ζηνπο 
δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ΝΑΙ 
  

3.5.  Να ππάξρεη δπλαηόηεηα επηινγήο 
αλαθνξώλ γηα όια ή γηα επηιεγκέλα Σκήκαηα. 

ΝΑΙ 
  

3.6.  Να παξέρεη ηε δπλαηόηεηα εμαγσγήο 

αλαθνξώλ ζε MS Word, MS Excel αιιά θαη ζε 

HTML, XML θαη PDF κνξθή, λα είλαη δπλαηή ε 

απνζηνιή κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, ή ε 
εθηύπσζε ηνπο. 

ΝΑΙ 

  

3.7.  Γπλαηόηεηα εκθάληζεο ζε pivot table    

3.8.  Να επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία από ηνλ 

ρξήζηε απιώλ θαη ζύλζεησλ εξσηεκάησλ πνπ 

λα πεξηέρνπλ όια ηα θαηαρσξεκέλα ζηνηρεία, κε 

ζθνπό ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ θαη ζύληαμε 
εηδηθώλ αλαθνξώλ. 

ΝΑΙ 

  

3.9.  Δπέιηθηεο κνξθέο απόδνζεο αλαθνξώλ κε 

ηε κνξθή πνιύκνξθσλ θαη πνηθίισλ 
δηαγξακκάησλ: 

1. Freeform αλαθνξέο 

2. πλδπαζκέλεο αλαθνξέο 

3. Drill down 

4. Πίλαθεο 

5. Ιζηνγξάκκαηα 

ΝΑΙ 

  

3.10.  Να παξέρεη δπλαηόηεηα πξόζβαζεο θαη 
δηαρείξηζεο θαη από ην internet (web-enabled). 

ΝΑΙ 
  

3.11.  Καηαγξαθή ηζηνξηθνύ αλαθνξώλ ΝΑΙ   

3.12. Γηαδξαζηηθόηεηα κε ζπλδέζκνπο κεηαμύ 
ησλ reports (linked reports) θαη ηαμηλόκεζε 

ΝΑΙ 
  

3.13.  Γηαρείξηζε αλαθνξώλ live θαη 
πξνεπηζθόπεζε ηνπο πξηλ ηελ εμαγσγή. 

ΝΑΙ   

3.14.  Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα νξηζκνύ 

ζπλζήθεο γηα ηα εκθαληδόκελα απνηειέζκαηα 

πρ. Δκθάληζε αλαθνξάο από έλα κηα 
ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, θηι. 

ΝΑΙ   
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4.  Τπνζύζηεκα Γηαρείξηζεο Υξεζηώλ Απαίηεζε  Απάληεζε Παξαπνκπή 

4.1.  Να ελζσκαηώλεη δηάθνξεο ηερληθέο ώζηε 

λα εμαζθαιίδεη ηελ πξόζβαζε ζηα ζηνηρεία κόλν 

από εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. Δπίζεο λα 

πξνβιέπεη δηαβάζκηζε ησλ εξγαζηώλ αλαιόγσο 

ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη 

ηνλ βαζκό εμνπζηνδόηεζεο ηνπ ρξήζηε, κόλν 

ζηα ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο πνπ έρεη νξηζζεί. H 

αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη από ηα πιένλ 

ζεκαληηθά θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

ΝΑΙ 

  

4.2.  Γηαπίζηεπζε ρξεζηώλ κε ηε ρξήζε 

username θαη password ηα νπνία κπνξνύλ λα 

απνζεθεπηνύλ θξππηνγξαθεκέλα κέζα ζηε 

Βάζε Γεδνκέλσλ.  

ΝΑΙ 

  

4.3.  Γπλαηόηεηα παξακεηξνπνίεζεο ηόπσλ 

πεξηνξηζκέλεο πξόζβαζεο κε βάζε ηνπο 

πξνζσπηθνύο θσδηθνύο πξόζβαζεο θαη 
θαηεγνξίεο ρξεζηώλ. 

ΝΑΙ 

  

4.4.  Να ππνζηεξίδεη θαλόλεο αζθαιείαο γηα 
θάζε ρξήζηε ή νκάδα ρξεζηώλ βάζεη ξόισλ. 

ΝΑΙ 
  

4.5.  Οη δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα έρνπλ 

ηε δπλαηόηεηα λα πξνζζέηνπλ ρξήζηεο, λα 

αιιάδνπλ ηα ζηνηρεία θαη δηθαηώκαηα  ησλ 

θαηαρσξεκέλσλ ρξεζηώλ, θαη λα 
παξαθνινπζνύλ όιεο ηηο δηαδηθαζίεο. 

ΝΑΙ 

  

4.6.  πλνιηθόο αξηζκόο ησλ ρξεζηώλ ≤50   

4.7.  Να παξέρεη δπλαηόηεηα πξόζβαζεο θαη 
δηαρείξηζεο θαη από ην internet (web-enabled). 

ΝΑΙ 
  

4.8. Να ηεξείηαη πιήξεο αξρείν (log files) ησλ 

ρξεζηώλ πνπ ζπλδένληαη κε ην ζύζηεκα 
(θσδηθόο ρξήζηε, εκεξνκελία, ώξα, θιπ)  

ΝΑΙ 

  

4.9. Να θαηαγξάθεηαη ην ρξνληθό ζεκείν 

(timestamp) όισλ ησλ θαηαρσξήζεσλ θαη ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ζηηο εγγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο 

(audit trail). Να πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ε 

κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκόζεη ν ππνςήθηνο 
αλάδνρνο.  

ΝΑΙ 

  

4.10. Σα ζηνηρεία ηνπ audit trail πξέπεη λα είλαη 

πξνζβάζηκα κόλν ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο 

ρξήζηεο. Σα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα 

ζπγθεληξώλνληαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα 

αλαιύνληαη εύθνια θαη λα κπνξνύλ λα 

δηελεξγεζνύλ αλαδεηήζεηο ζε απηά. 

ΝΑΙ 
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5.  Τπνζύζηεκα δεκηνπξγίαο δηαγξακκάηωλ 
ξνήο γηα θάζε νξγαλωηηθό ηκήκα 

Απαίηεζε  
Απάληεζε Παξαπνκπή 

5.1. H αλάπηπμε γίλεηαη κε ηελ ηερληθή drag ‘n’ 

drop 
ΝΑΙ 

  

5.2. Δίλαη δπλαηή ε  ηξνπνπνίεζε 

ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ δηαγξακκάησλ. Δπίζεο, 

είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία νξγαλνγξακκάησλ, 

πηλάθσλ, επξεηεξίσλ, πεξηνξηζκώλ, ζρέζεσλ, 

θαζώο θαη ε πξνζζήθε ζεκεηώζεσλ θαη 
πεξηνρώλ θαη άιια.  

ΝΑΙ 

  

5.3. Δίλαη δπλαηή ε εθηύπσζε, ε κεγέζπλζε θαη 

ε πιαζηηθνπνίεζε δηαγξακκάησλ γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ σο αθίζεο θαη γξήγνξε 

αλαθνξά. Ο θαζνξηζκόο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο 

εθηύπσζεο θαη ε κεγέζπλζή ηεο ώζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ζαο, είλαη πνιύ 

εύθνιε. Σα δηαγξάκκαηα κπνξνύλ επίζεο λα 
εθηππσζνύλ ζε πνιιαπιέο ζειίδεο.  

ΝΑΙ 

  

5.4. Έλα δηάγξακκα κπνξεί επίζεο λα 

απνζεθεπηεί σο εηθόλα JPG ή PNG γηα λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζε έγγξαθα επεμεξγαζίαο 
θεηκέλνπ ή δηαθάλεηεο παξνπζηάζεσλ. 

ΝΑΙ 

  

5.5. ύλδεζε δηαγξακκάησλ κε αξρεία άιισλ 

εθαξκνγώλ ηνπ Microsoft Office ώζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ν ζπγρξνληζκόο ησλ αιιαγώλ. 

 

  

5.6. Γξαθή ζηελ ειιεληθή γιώζζα.  ΝΑΙ   

5.7. Γπλαηόηεηα ρξσκαηηζκνύ. ΝΑΙ   

5.8.  Γεκηνπξγία  δελδξνεηδή δηαγξάµµαησλ 

(tree charts),  πίλαθεο απνθάζεσλ (decision 

tables), δηαγξάµµαηα HIPO (Hierarchical Input 

Process Output), δηαγξάµµαηα Warnier.Orr, 
δηαγξάµµαηα ξνήο ( flow charts) θαη 
δηαγξάµµαηα δνµήο (structure plans). 

ΝΑΙ 

  

5.9. Να παξέρεη δπλαηόηεηα πξόζβαζεο θαη 
δηαρείξηζεο θαη από ην internet (web-enabled). 

ΝΑΙ 
  

5.10.  Δκθάληζε δηαγξακκάησλ ξνήο κέζα ζηελ 
εθαξκνγή ζηα αληίζηνηρα ηκήκαηα. 

ΝΑΙ 
  

5.11.  Να παξέρεηαη βνήζεηα θαηά ηελ επηινγή 

ησλ θαηάιιεισλ ζρεκάησλ  βάζεη ηεο νξνινγία 

ηνπο (πρ.  έγγξαθα, δεδνκέλα, ΒΓ, αξρή-ηεινο 
δηεξγαζίαο θιπ.).   

ΝΑΙ 
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