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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Α/Α Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) 185396 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

[σε ΤΡΙΑ (3) ΤΜΗΜΑΤΑ] 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Α) ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Β) ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΚΑΙ Γ) 
ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ 
ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΚΥΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ CENSUS HUB ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. 

 ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση Υπηρεσιών  

Ταξινόμηση κατά CPV:   

ΤΜΗΜΑ Α 

72267100-0: «Συντήρηση λογισμικού τεχνολογίας των 

πληροφοριών.» 

ΤΜΗΜΑ Β 

72267100-0: «Συντήρηση λογισμικού τεχνολογίας των 

πληροφοριών.» 

ΤΜΗΜΑ Γ 

72262000-9: «Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού.» 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές 

και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

προσφορά βάσει μόνο της τιμής. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 
διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων δεκαέξι ευρώ και σαράντα 
λεπτών (€232.016,40) περιλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι καθαρό 

ποσό € 187.110,00 πλέον ΦΠΑ € 44.906,40). 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΜΗΜΑ (Α): 97.160,00€ πλέον ΦΠΑ 23.318,40€  
ΤΜΗΜΑ (Β): 63.000,00€ πλέον ΦΠΑ 15.120,00€  
ΤΜΗΜΑ (Γ): 26.950,00€ πλέον ΦΠΑ 6.468,00€  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

(ΕΛΣΤΑΤ) - (ΚΑΕ 0439) και - (ΚΑΕ 4129) του οικονομικού 
έτους 2023. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α: Δώδεκα μήνες (12) από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

ΤΜΗΜΑ Β:  Δώδεκα μήνες (12) από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

ΤΜΗΜΑ Γ: Δώδεκα μήνες (12) από την υπογραφή της 
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σύμβασης. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ως οι συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι & 
ΙΙ) 

ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (%) 

 

Κατά την εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει παρακράτηση 

στην καθαρή αξία: 

- παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου εισοδήματος (%) 

σύμφωνα με το άρθ.64 του Ν.4172/2013, όπως ισχύει. 

- κράτηση 0,1% υπέρ της ΕΑΔΗΣΥ (Ενιαία Αρχή Δημοσίων 

Συμβάσεων), πλέον του νομίμου τέλους χαρτοσήμου και της 

επ’ αυτού εισφοράς υπέρ ΟΓΑ. 

- οποιαδήποτε άλλη κράτηση τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη   

διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης με τον Ανάδοχο. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090401013 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46 & ΕΠΟΝΙΤΩΝ 

Πόλη ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 18510 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL3 

Τηλέφωνο 2131353152, 2131352241 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) a.dalampira@statistics.gr, 

el.karagianni@statistics.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Αναστασία Δαλαμπίρα, Ελένη Καραγιάννη 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.statistics.gr  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή και ανήκει στις Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παραγωγή στατιστικών στοιχείων. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

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

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

την προαναφερθείσα διεύθυνση και την ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ www.statistics.gr   

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΚΑΕ 0439) και (ΚΑΕ 
4129) βαρύνει τις πιστώσεις του οικονομικού έτους 2023. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης αποτελεί: Α) η συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και βελτίωση δέκα 

(10) υποσυστημάτων και εφαρμογών διαδικτυακής συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιεί η ΕΛΣΤΑΤ για 

την διενέργεια των αντίστοιχων στατιστικών ερευνών, Β) η συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και 
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αναβάθμιση δυο (2) εφαρμογών που αφορούν στη διαχείριση των εξωτερικών συνεργατών της ΕΛΣΤΑΤ 

και Γ) η υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών για την παραγωγή των θεματικών υπερκύβων για το 

Census Hub, καθώς και η εγκατάσταση και παραμετροποίηση των σχετικών εφαρμογών και υποδομών, 

όπως αυτά περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ της παρούσας.  

Συγκεκριμένα το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης αναλύεται στα κάτωθι τρία (3) υποέργα:  

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1 
Συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και βελτίωση δέκα (10) υποσυστημάτων και 

εφαρμογών διαδικτυακής συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιεί η ΕΛΣΤΑΤ για την 

διενέργεια των αντίστοιχων στατιστικών ερευνών 

2 
Συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και αναβάθμιση δυο (2) εφαρμογών που αφορούν στη 

διαχείριση των εξωτερικών συνεργατών της ΕΛΣΤΑΤ. 

3 
Υλοποίηση εργασιών για την παραγωγή των θεματικών υπερκύβων για το Census Hub, 

καθώς και εγκατάσταση και παραμετροποίηση των σχετικών εφαρμογών και υποδομών 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) :  

ΤΜΗΜΑ Α 

72267100-0: «Συντήρηση λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών.» 

ΤΜΗΜΑ Β 

72267100-0: «Συντήρηση λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών.» 

ΤΜΗΜΑ Γ 

72262000-9: «Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού.» 

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι ΤΡΙΑ (3) ΤΜΗΜΑΤΑ: 

ΤΜΗΜΑ (Α): ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ  
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, εκτιμώμενης αξίας 97.160,00€ πλέον ΦΠΑ 23.318,40€ με χρονική διάρκεια έργου δώδεκα 

μήνες (12) από την υπογραφή της σύμβασης. 
ΤΜΗΜΑ (Β): ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ εκτιμώμενης αξίας 63.000,00€ πλέον ΦΠΑ 15.120,00€ με χρονική 

διάρκεια έργου δώδεκα μήνες (12) από την υπογραφή της σύμβασης. 
ΤΜΗΜΑ (Γ): ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΚΥΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ CENSUS 
HUB ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

εκτιμώμενης αξίας 26.950,00€ πλέον ΦΠΑ 6.468,00€ με χρονική διάρκεια έργου δώδεκα μήνες (12) από 

την υπογραφή της σύμβασης. 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (ΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ): 

Γίνονται δεκτές και υποβάλλονται προσφορές από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς για το 

σύνολο του έργου αλλά και για κάθε τμήμα ξεχωριστά (ΤΜΗΜΑ Α & Β & Γ) και πάντα εντός του 
προκηρυσσόμενου προϋπολογισμού, (περιλαμβανομένου ΦΠΑ καθώς και όλων των νόμιμων 
κρατήσεων και φόρων που περιγράφονται ανωτέρω). 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για το σύνολο του έργου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα 
δυο χιλιάδων δεκαέξι ευρώ και σαράντα λεπτών (€232.016,40) περιλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι καθαρό 
ποσό € 187.110,00 πλέον ΦΠΑ € 44.906,40). 
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Παράδοση - Χρονική διάρκεια σύμβασης:  

Για κάθε Τμήμα θα παραδοθούν : 

- Αποτύπωση αναγκών (παραδοτέο φάσης Φ1) 

- Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και ανάλυσης – σχεδιασμού εφαρμογών (παραδοτέο φάσης Φ3) 

- Πλήρως λειτουργικές εφαρμογές και υποσυστήματα συνοδευόμενα από την απαραίτητη 

τεκμηρίωση, δηλαδή τα τεχνικά εγχειρίδια και εγχειρίδια χρήσης (παραδοτέα φάσης Φ4 και Φ6). 

Ειδικά για το Τμήμα Γ θα παραδοθούν οι προβλεπόμενοι υπερκύβοι, και τα μεταδεδομένα τους. 

- Ο κώδικας των εφαρμογών, με ενσωματωμένα σχόλια (παραδοτέο Φάσης Φ6) 

- Πλάνο εκπαίδευσης (1) για τους χρήστες των εφαρμογών, και (2) για τους προγραμματιστές της 

ΕΛΣΤΑΤ. 

Η διάρκεια της σύμβασης για κάθε Τμήμα θα είναι δώδεκα μήνες (12) από την υπογραφή της σύμβασης, 

με τους περιορισμούς και τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6.2.1. 

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

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει  

μόνο της τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1.    Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

α. του Ν.3832/2010 (ΦΕΚ Α΄38) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.), Σύσταση Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

β. του Π.Δ. 73/2019 (ΦΕΚ Α΄ 114), «Ο Οργανισμός της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)». 

γ. της υπ΄ αριθ. ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β΄2390) Απόφασης, με θέμα : «Έγκριση Κανονισμού 

Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ», 

δ. της αριθμ. 22957 ΕΞ 2021/25.02.2021 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της 

θητείας του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)», ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 140/25.02.2021 

και ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 149/26.02.2021, 

ε. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως με τις διατάξεις του 

ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α΄36). 

στ. του v. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό ή άλλες διατάξεις». 

ζ. του ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», 

η.  του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, 

των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 . 

θ.  του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως 

των άρθρων 324-337. 

ι. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε 

τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 

Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 

διατάξεις». 
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ια. του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/26.3.14) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

ιβ. του Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α΄ 248), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, 

ιγ.  του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις» περί 

παρακράτησης φόρου εισοδήματος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

ιδ.  του Ν.4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 

207). 

ιε. του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

ιστ. του Ν. 4912/22 (ΦΕΚ 59/17.03.2022 Α’) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις 

του Υπουργείου Δικαιοσύνης» και ειδικότερα του άρθρου 7 «Οικονομική αυτοτέλεια – Αντικατάσταση 

άρθρου 350 ν. 4412/2016»  . 

ιζ. του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α΄). 

ιη. Της παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α΄107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

ιθ. Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9.3.1999) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15. 

κ. του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29.5.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 10,11 και 12. 

κα. Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

κβ.Του Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία». 

κγ.Του Π.Δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

κδ. του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 

στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις». 

κε. του ν.3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας». 

κστ. του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, (Κανονισμός (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR). 

κσζ. Του Ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137/29.08.2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και 

άλλες διατάξεις». 

κη.της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

κθ.της με αρ. 64233(Β’2453/09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση 

των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 
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λ.  της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο 

των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44). 

λα. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 

ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

λβ. Του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) 2022/576 της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των 

ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία. 

λγ. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και 
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

2.  Την υπ. αρ. 2024709/601/0026/8.4.1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Περί 

καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες». 

3. Την υπ’ αριθμ. 162/Α1-129/10.01.2023 (ΑΔΑ: ΨΕΖΝ6ΣΙ-Η5Θ) απόφαση με θέμα: «Ορισμός μελών 
Επιτροπών έτους 2023 και αντικατάσταση μελών ενεργών επιτροπών, λόγω συνταξιοδότησης τους» του 

Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης. 

4. Το με αριθμ. πρωτ. Α4-742/22.11.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011646759) Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης 

Πληροφορικής  για την αναγκαιότητα της δαπάνης. 

5. Την αριθμ. 229/Α2-123/12.01.2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012002736) και με αριθμό καταχώρισης 34 
απόφαση δέσμευσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑΕ 0439 του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ οικον. 

έτους 2023.  

6. Την αριθμ. 233/Α2-127/12.01.2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012002973) και με αριθμό καταχώρισης 37 
απόφαση δέσμευσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑΕ 0439 του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ οικον. 

έτους 2023. 

7. Την αριθμ. 238/Α2-132/12.01.2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012003179) και με αριθμό καταχώρισης 42 
απόφαση δέσμευσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑΕ 4129 του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ οικον. 

έτους 2023.  

8. Τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η   Δευτέρα   24/04/2023 και ώρα 17.00 
μ.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την   

28/04/2023, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις   10/3/2023 

στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  185396 
και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
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Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 

άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 

www.statistics.gr, τομέας: Προκηρύξεις. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 2023/S 053-157746 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ. 23PROC012300728), όπως αυτή έχει 

δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής  

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

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

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 

παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε 

υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 

την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης θα είναι 

ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 

αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 

«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ. 
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με 

τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 

δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 

μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 

απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 

εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Σχετικά υποδείγματα παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III (Υποδείγματα Εγγυητικών επιστολών) της 

παρούσης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 
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2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 

Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 

επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 

αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό 

της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας 

κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των 

δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα 

στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 

με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 

δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 

οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 

με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 

Ένωσης. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 

φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 

τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 

σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για κάθε 

προσφορά ξεχωριστά στο διαγωνισμό, ποσού ίσου με το 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας εκάστου 

τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά  χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι: 

Για το Τμήμα Α εγγυητική συμμετοχής ποσού χιλίων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (€ 1.950,00). 

Για το Τμήμα Β εγγυητική συμμετοχής ποσού χιλίων διακοσίων εξήντα ευρώ (€ 1.260,00). 

Για το Τμήμα Γ εγγυητική συμμετοχής ποσού πεντακοσίων σαράντα ευρώ (€ 540,00). 
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ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που κάποιος οικονομικός φορέας προτίθεται να υποβάλει προσφορά 
για πάνω από ένα τμήμα τότε θα πρέπει για κάθε τμήμα να καταθέσει την αντίστοιχη εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής ως ανωτέρω και όχι μία συνολική. 

Οι εν λόγω επιστολές θα συνταχθούν με βάση τα οριζόμενα της παρ. 4 του άρθρου 72 του ν.4412/2016, 

της παραγράφου 2.1.5. της παρούσας και σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III της 

Διακήρυξης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη 

τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 

σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

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

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.  

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 

δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, 

ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή 

το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις 

περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 

ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 

παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 

απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 

φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 

ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 

εγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 

(εγκληματική οργάνωση), 
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β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 

εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 

2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 

(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 

με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 

της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 

216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 

(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 

(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 

των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά 

των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 

συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 

(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 

2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β 

του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 

άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 

και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 

ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 

αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 

θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 

της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 

και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 

ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 

48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
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(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 

σχετικό γεγονός.  

2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.3.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3, εκτός από την περ. β αυτής,  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 

συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 

αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν 

από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με 
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα 

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 

περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 

την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα  που τηρούνται στο 
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κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική 

έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία 

στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την 

έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση 

ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 

επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 

ανάθεση υπηρεσία. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, κάθε υποψήφιος ανάδοχος (αθροιστικά σε περίπτωση ενώσεως/κοινοπραξίας) πρέπει να 

διαθέτει τη χρηματοοικονομική επάρκεια που να του διασφαλίζει τη δυνατότητα να υλοποιήσει το 

αντικείμενο των υπηρεσιών της παρούσας. 

Συγκεκριμένα θα πρέπει να έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών για τις δυο (2) τελευταίες κλεισμένες 
διαχειριστικές χρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων που είναι συναφής με το αντικείμενο της ανάθεσης 

της παρούσας διακήρυξης, τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του συνολικού προϋπολογισμού 

του υπό ανάθεση έργου, χωρίς Φ.Π.Α.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά 

από τα μέλη της ένωσης. 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει (αθροιστικά σε περίπτωση ενώσεως/κοινοπραξίας) 
εξειδικευμένη τεχνογνωσία, αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία, σε έργα συναφή και 

αντίστοιχου μεγέθους με το υπό ανάθεση έργο, όπως αυτό περιγράφεται και εξειδικεύεται στην παρούσα. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δηλώνει τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική 
υποδομή (πχ εξοπλισμό, μηχανήματα, εγκαταστάσεις), το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα 
και τη δυνατότητα εκτέλεσης του ζητούμενου έργου, καθώς και τα μέσα ποιοτικού ελέγχου των 
παρεχομένων υπηρεσιών.  
  
Θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, αποδεδειγμένη επαγγελματική 

ενασχόληση, εξειδικευμένες γνώσεις και τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του έργου, 

όπως αυτό εξειδικεύεται στην παρούσα Διακήρυξη, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του 
υπό ανάθεση έργου. Ειδικότερα , ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία 

σε τρία (3) τουλάχιστον έργα ανάπτυξης λογισμικού, ανάλογου μεγέθους και πολυπλοκότητας, που 

υλοποιήθηκαν κατά την τελευταία τριετία, με χρήση των ζητουμένων τεχνολογιών (.Net και Oracle Apex). 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του συνοπτική περιγραφή για 

τουλάχιστον δύο (2) από αυτά τα έργα. 

 

Ειδικότερα για τα Τμήματα Α και Β ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει εκτελέσει, τουλάχιστον ένα 
(1) έργο, τα τελευταία τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης, το οποίο θα πρέπει 

να περιλαμβάνει υπηρεσίες DATA MASKING σε βάση δεδομένων ORACLE, βάσει συγκεκριμένων 

κριτηρίων. 
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Προς απόδειξη των ανωτέρω, θα πρέπει να δηλώσει τις κυριότερες συμβάσεις παροχής παρόμοιων ή 

συναφών έργων, και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, αντίστοιχων (σε αντικείμενο και 
προϋπολογισμό) με το προκηρυσσόμενο, έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία 
(3ετία) με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη του έργου, τυχόν 

εταίρων, καθώς και του ποσοστού (%) συμμετοχής του υποψηφίου σε αυτά. 

 

Επιπρόσθετα , η ομάδα έργου είναι ένας από τους κρισιμότερους παράγοντες επιτυχίας και για τα τρία 
ΤΜΗΜΑΤΑ του έργου, εξ ου και δίνεται σ’ αυτήν ιδιαίτερη βαρύτητα. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το 
σχήμα διοίκησης, την οργάνωση και τον προγραμματισμό του έργου, το προσωπικό που θα διαθέσει για 

τη διοίκηση και υλοποίηση του έργου, τις δεξιότητες που το προσωπικό αυτό διαθέτει, καθώς και για το 

αντικείμενο και τον χρόνο απασχόλησής τους στο έργο (ανθρωποπροσπάθεια). Τυχόν αλλαγή του 

προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής 

Παραλαβής του έργου. 

Ακολούθως προσδιορίζονται τα ελάχιστα απαιτούμενα μέλη και οι αντίστοιχοι ρόλοι που πρέπει να έχουν 

τα μέλη της ομάδας έργου του Αναδόχου επί ποινή απορρίψεως: 

1. Συντονιστής Έργου / Τεχνικός Υπεύθυνος 

Υπεύθυνος για την καθοδήγηση, τον προγραμματισμό-συντονισμό και την εκτέλεση των δραστηριοτήτων 

της Ανάλυσης / Σχεδιασμού / Ανάπτυξης / Δοκιμών και Εγκατάστασης του λογισμικού της εφαρμογής και 
για τον έλεγχο της ποιότητας των παραδοτέων. Ο Τεχνικός Υπεύθυνος Έργου είναι σε διαρκή στενή 

συνεργασία με τους αρμόδιους της Επιτροπής Παραλαβής και της Δ/νσης Πληροφορικής, από πλευράς της 

ΕΛΣΤΑΤ. 

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα είναι Πτυχίο Ανώτατης Σχολής θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης με 

ειδίκευση στην Πληροφορική και τουλάχιστον 5ετής εμπειρία σε έργα ανάλογου αντικειμένου με αυτό της 

παρούσας διακήρυξης. 

2. Πληροφορικός Λογισμικού / Αναλυτής-Προγραμματιστής 

Εμπλέκεται στις εργασίες ανάπτυξης του λογισμικού, προετοιμασίας του για παραγωγική λειτουργία, 

καθώς και στις δραστηριότητες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των εφαρμογών ηλεκτρονικής 

συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Σχεδιάζει, αναπτύσσει και προγραμματίζει παρεμβάσεις 
ανάπτυξης-συντήρησης του κώδικα και δοκιμάζει το λογισμικό των εφαρμογών. Ελάχιστα απαιτούμενα 

προσόντα είναι Πτυχίο Ανώτατης Σχολής θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης, με ειδίκευση στην 

Πληροφορική και τεκμηριωμένη διετή, τουλάχιστον, εμπειρία σε έργα ανάπτυξης διαδικτυακών 

εφαρμογών, web services, βάσεων δεδομένων και επίλυσης προβλημάτων. 

Ειδικότερα, απαιτείται εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με εφαρμογή της 

αρχιτεκτονικής MVC (Mode View Controller), καθώς και γραφικών διεπαφών (front-end), με χρήση 

τεχνολογιών (ενδεικτικά HTML5, CSS3, JavaScript, Ajax, JQuery), στο περιβάλλον .NET, καθώς και σε 

περιβάλλον Oracle, με πιστοποιημένη γνώση και εμπειρία του εργαλείου ORACLE-APEX στο σχεδιασμό και 

ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών. 

 

Προς απόδειξη των ανωτέρω ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην Τεχνική προσφορά 

του: 

α) Περιγραφή και σύνθεση της ομάδας έργου, με την οποία να αποδεικνύεται η τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητά της για την εκπόνηση του παρόντος έργου με βάση την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την 

αποτελεσματικότητά της σε παραχθέντα έργα καθώς και αναφορά των τυπικών προσόντων των 

υπευθύνων διεξαγωγής του έργου, 





 

Σελίδα 21 

β) Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα του προσωπικού του υποψηφίου αναδόχου και των συνεργατών 

του που θα απασχοληθούν στο έργο. 

γ) Απαραίτητα δικαιολογητικά, για την επαρκή απόδειξη των προσόντων του προσωπικού του υποψηφίου 

αναδόχου, της εμπειρίας και των λοιπών ιδιοτήτων του, που περιγράφονται ανωτέρω. 

Η απουσία των ανωτέρω στοιχείων από το φάκελο της προσφοράς συνιστούν λόγο απόρριψης αυτής. 

Για την διακρίβωση όλων των ανωτέρω απαιτούμενων προσόντων του υπευθύνου του έργου και των 

συνεργατών του, της εμπειρίας τους και των λοιπών ιδιοτήτων τους, θα πρέπει να προσκομιστούν όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα, κατά τρόπο, που περιγράφεται στο Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 

74/Α/26.3.2014) και ειδικότερα στο κεφ. Α, που αφορά στην κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων 

αντιγράφων εγγράφων. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Η παραπάνω Δήλωση, σχετικά με τις κυριότερες συμβάσεις παροχής παρόμοιων ή συναφών 

έργων, των υποψήφιων οικονομικών φορέων, θα είναι ανάλογη των ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Α & Β & Γ). 
 

 Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι Δημόσιος 

Φορέας με πιστοποιητικά ή πρωτόκολλα παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια 

Αρχή. Εάν δε ο Αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 

βεβαίωση του εν λόγω φορέα (με υπογραφή του εκπροσώπου αυτού).  

 Σε περίπτωση που τα προτεινόμενα μέλη της ομάδας έργου δεν είναι στελέχη του υποψήφιου 
ανάδοχου αλλά εξωτερικοί συνεργάτες, η πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα 

συμφωνητικά – δηλώσεις συνεργασίας/ υπεύθυνες δηλώσεις τους ότι υπάρχει συμφωνία 

συνεργασίας για όλη τη προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης και ότι είναι αποδεκτοί όλοι οι 

όροι του παρόντος διαγωνισμού. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς που θα υποβάλουν προσφορά για οποιοδήποτε από τα Τμήματα Α, Β και Γ της 

παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με  το διεθνές πρότυπο  ISO 
9001:2015, αναφορικά με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 

και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 

μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 

εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 

οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 

σύμβασης. 
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Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 

οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα 

στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για 

τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική 

ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον 

οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά 

φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που 

o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 

αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν 

υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.   

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ 

κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 

2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 

105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  

αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 

περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ). 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 

τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 

οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 

και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες 

οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ το οποίο 

ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται 

βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται 

από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. 
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Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα του ενός τμήματα θα πρέπει να συμπληρώνεται 
ένα ΕΕΕΣ για κάθε τμήμα και να αναγράφεται ρητά σε αυτό ο αριθμός του τμήματος για το οποίο 
υποβάλλεται. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 

υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 

και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 

στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να 

απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο 

ΕΕΕΣ. Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ 

με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 

λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 

μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 

του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 

συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 

3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.3 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

(περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί 

εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 

τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο 

σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει 

αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 

τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 

προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 

περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 

διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 

δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 

2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω: 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 

2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 

μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 

επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 

παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι 

επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-

Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 

παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 

α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 

παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  
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Επίσης ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή 

του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να 

καταβάλει εισφορές.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 

δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 

εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 

πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 

προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 

η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 

Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για 

το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 

Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 

σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή 

εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 

με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 

απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 

επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.  

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 

(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις 

ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 





 

Σελίδα 26 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν (αθροιστικά σε περίπτωση ενώσεως/κοινοπραξίας): 

- Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των δυο (2) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών 

χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών (στις περιπτώσεις όπου η 
δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένος ο υποψήφιος ανάδοχος) καθώς και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης, εφόσον ο 

υποψήφιος οικονομικός φορέας υποχρεούται στην κατάρτιση και δημοσίευσή τους. 

- ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του συνολικού ύψους του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών 
κατά τις δυο (2) τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, στον τομέα δραστηριοτήτων που είναι 

συναφής με το αντικείμενο της ανάθεσης της παρούσας διακήρυξης, σε περίπτωση που κατά την 

τοπική εταιρική νομοθεσία δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών. 

 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:   

α) Κατάλογο (ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ) με γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη 
δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή (πχ εξοπλισμό, μηχανήματα, εγκαταστάσεις), το 
απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα εκτέλεσης του ζητούμενου έργου. 

 
Ο κάθε υποψήφιος πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, αποδεδειγμένη 

επαγγελματική ενασχόληση, εξειδικευμένες γνώσεις και τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το 

αντικείμενο του έργου, όπως αυτό εξειδικεύεται στην παρούσα Διακήρυξη, ώστε να αντεπεξέλθει 

επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την 

υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον 

παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. 

Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο υποψήφιος 

Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο 
Επωνυμία Υπεργολάβου 

Ημερομηνία 

Δήλωσης 

Συνεργασίας 

   

   

 

β) Κατάλογο (ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ) παρόμοιων ή συναφών έργων, και συνοπτική 
περιγραφή των κυριότερων, αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο, έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά 
την προηγούμενη τριετία με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του 

αποδέκτη του έργου, τυχόν εταίρων, καθώς και του ποσοστού (%) συμμετοχής του υποψηφίου σε 

αυτά.  

Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι Δημόσιος Φορέας 

με πιστοποιητικά ή πρωτόκολλα παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν δε 

ο Αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση του εν λόγω 

φορέα (με υπογραφή του εκπροσώπου αυτού).  

 

Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή: 
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Α/Α ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

(από-έως) 

ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΦΑΣΗ 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

        

        

        

 

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7 

οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν επικυρωμένα αντίγραφα των προτύπων ISO 9001:2015. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει 

την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 

την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 

της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 

πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.   

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 

οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 

από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 

πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 

πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 

χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 

σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 

τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 

μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
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εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 

προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά 

τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, 

προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 

αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους 

συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και 

τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του 

διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και 

να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της 

σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο 

τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η 

σύμβαση. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 

κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται 

με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους 

ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 

υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 

εργασιών. 

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

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

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για  

όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 

τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 

την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην 

κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα με αρ. 64233 
(Β’2453/09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 

Υπηρεσίες». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 

πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται 

στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του 

άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 

υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις 

του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 

ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 

 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
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(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 

οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 

προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 

δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 

όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 

συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 

ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 

προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 

λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των 

εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 

(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 

υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 

(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 

ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   

 

Εφόσον τεχνικές προδιαγραφές της Τεχνικής Προσφοράς και/ή η Οικονομική Προσφορά του 
υποψηφίου, δεν δύναται να αποτυπωθούν στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ο υποψήφιος επισυνάπτει ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία που αφορούν την Τεχνική  και την Οικονομική του Προσφορά. 

 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 

Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 

σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 

έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),  

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 

ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 

περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 

έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 

όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 
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Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 

καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 

φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται 

ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 

ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια 

στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

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

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 

και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 

υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 

θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο. 

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 

δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 

ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 

Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ 

Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 

επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, 

απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που 

εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση 

των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό 

ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη 

της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.  

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 

από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 

περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως 

άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται 

με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα 

στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την 

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 

υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. 

Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο 

αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού 

αποστολής κατά περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 

οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 

προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την 
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αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 

εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

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

περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α, β και γ στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη 

συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 

πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση 
συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 

αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης, γ) Υπεύθυνης δήλωσης της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 

(Α΄75) στη οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή της εταιρείας του υποψήφιου 

αναδόχου, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του 

Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ.833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών 

της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 

2022/576 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022.    

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 

συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 

αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 

επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 

δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε 

ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της 

Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 

των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 

αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  

Εφόσον τεχνικές προδιαγραφές της Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου, δεν δύναται να αποτυπωθούν 
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ο υποψήφιος επισυνάπτει 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία που αφορούν 
την Τεχνική του Προσφορά. 

 
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση εταιρειών στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται και 

οριοθετείται με σαφήνεια το τμήμα του αντικειμένου του έργου, που θα αναλάβει κάθε μέλος της ένωσης, 

το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος, που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος (ποσοστό, όχι απόλυτη τιμή) 

και να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση του έργου. 

Η Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων πρέπει να είναι σύμφωνη και να ακολουθεί τη λογική των 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ I και II της παρούσας στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι προδιαγραφές των 

υπηρεσιών της Διακήρυξης.  

Ο Ανάδοχος στο φάκελο τεχνικής προσφοράς θα πρέπει εκτός των άλλων, να περιλαμβάνει και: 
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 μια Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), στην οποία δηλώνει την 

πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπό 

ανάθεση σύμβασης όπως αυτά ορίζονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I και II της παρούσας. 

 Πίνακα συμμόρφωσης συμπληρωμένο και κατάλληλα υπογεγραμμένο  

 

Όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη είναι απαράβατοι και 
ουσιώδεις και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς οιονδήποτε αυτών συνεπάγεται απόρριψη της 

προσφοράς. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης όπως 

ορίζεται κατωτέρω: 

Η Οικονομική Προσφορά του υποψήφιου Οικονομικού Φορέα συντάσσεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά 

(μέσω ΕΣΗΔΗΣ), επί ποινή απορρίψεως, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.  

Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται 

ηλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.  

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

ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 

σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο Υποψήφιος Οικονομικός Φορέας καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  

Εφόσον η οικονομική προσφορά του υποψηφίου δεν δύναται να  αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ο υποψήφιος οικονομικός φορέας επισυνάπτει ηλεκτρονικά  
υπογεγραμμένα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία που αφορούν την οικονομική 

του προσφορά.  

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται στις κατωτέρω 

παραγράφους της διακήρυξης. 

Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών. 

Εφόσον από την οικονομική προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η Προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Α. Τιμές 

Η τιμή στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται σε ευρώ 

ως εξής: 

α) για κάθε τμήμα του έργου, χωριστά σε ΕΥΡΩ, περιλαμβανομένων όλων των νόμιμων υπέρ τρίτων 

κρατήσεων, φόρων και κάθε είδους δαπανών που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου.  

β) Ποσοστό (%) ΦΠΑ επί τοις εκατό της ανωτέρω τιμής.  

Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε 

ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω 

εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του 

πέντε. 

 
Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση (έξοδα 

Τραπεζών, δασμοί, φόροι, αναπροσαρμογή τιμών κ.λ.π.), εκτός από το Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του έργου. 
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Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

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

 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

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

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016 και  

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 

αναθέτουσα αρχή στο μέρος Β του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η δαπάνη υπόκειται σε κρατήσεις 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων μετά του 

αναλογούντος χαρτοσήμου και του επ’ αυτού ΟΓΑ χαρτοσήμου, οι οποίες υπολογίζονται στο σύνολο της 

προσφοράς προ Φ.Π.Α. της αρχικής καθώς και κάθε τυχόν συμπληρωματικής σύμβασης  και βαρύνουν τον 

Ανάδοχο καθώς και οποιαδήποτε άλλη κράτηση τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας 

σύμβασης με τον Ανάδοχο. Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε ανάλογη 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του  άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167). 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα για 
διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού  

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση 

αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς 

φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 

ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 

το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 

υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
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προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 

συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 

αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 

του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 

παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 

4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή 
το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 

σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 

συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 

ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 

έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει 

στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 

100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 28 / 4 /2023, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 
10:00 π.μ. 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα 

μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 

είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 

συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 

σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 

μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 

είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 

προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 

δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής 

ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου 

της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 

πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 

οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 

ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 

3.4 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 

προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό 

των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

 

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 

εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 

του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 

του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 

προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 

τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 

εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 

«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε 

κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει 

τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 

παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 

κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 

διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 

Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα 

με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της 

διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ενιαίας Αρχής 

Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 

στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να 

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 

δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 

για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 

αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 

παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 
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Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 

εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 

μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και 

ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 

προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 

αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 

προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 

αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 

ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 

δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 

υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 

παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 

διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 

αποδεικτικά στοιχεία , ή  

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

παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 

μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 

2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά 
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 

της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 

μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της 

παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 
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αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 

της διαδικασίας.  

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της 

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση 

έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης 

των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 

οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 

οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 

αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα 

άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 

λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της 

αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 

Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν 

επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 

σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά,  

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Ενιαίας Αρχής 

Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)  και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της 

Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της 

χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του 

άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 

324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  

δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 

4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 

έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 

άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 

από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, 

η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο. 

 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση 

θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 

διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 
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διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 

καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 

επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 

βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 

εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 

ΑΚ. 

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 

σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, 

στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 

προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 

δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 

επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 

περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 

περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . 

Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 

προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 

οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων 

(ΕΑΔΗΣΥ) επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως 

και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων 
Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 
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4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την 

πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής 

προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  

μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 

ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 

διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 

προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) 

ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους 

ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της 

προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 

συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 

ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 

της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 

πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 

18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)   

και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται 

αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η Ενιαία 
Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα 

της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της 

Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις 

ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη 

συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.  

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

αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 

από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το 

αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη της 

σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την 
άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις 

Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του 

ν. 4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης 

διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την 

αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η 

ισχύς της αναστολής.  

Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής 

οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 
1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις 
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νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 

ν. 4782/2021 , σύμφωνα με τις οποίες:  

Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των 

αποφάσεων της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ).  

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, εκ 

του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 

προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και 

η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε 

(15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό 

αποφανθεί διαφορετικά.  

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 

υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 

δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 

και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 

τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η 

κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, 

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας 

του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

4.1.11 Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία 

κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να 

γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του 

ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον 

τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός. Το περιεχόμενό της είναι 

σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο 

άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 

συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 

της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την 

αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 

και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 

κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 

επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 

υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 

υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 

αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 

προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  
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Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 

μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 

σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 

2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 

εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Για την αντικατάσταση του 

υπεργολάβου και  προκειμένου να δοθεί η σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να 

αποδείξει ο πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις με 

τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 

της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 

της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 

της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την 

αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 

γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ήτοι, της Επιτροπής παρακολούθησης της 

Σύμβασης (ΕΠΠΕ).  

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους 

της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους 

επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία 

ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο 

αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει 

την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον 

εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 

της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την 

πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά 

κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 

αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 

όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, 

υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται 

στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 

ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου/αναδόχων θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως: 

Τμήμα Α: τμηματικά, σε 3 ισόποσες δόσεις, στο τέλος κάθε τετραμήνου. 

Τμήμα Β: τμηματικά, σε 2 δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη θα γίνει μετά την παράδοση και θέση σε 

παραγωγική λειτουργία της νέας ολοκληρωμένης εφαρμογής και η δεύτερη στο τέλος της σύμβασης. 

Η πρώτη δόση θα ανέρχεται στο 70% του συμβατικού τιμήματος και η δεύτερη στο υπόλοιπο 30%. 

Τμήμα Γ: στη λήξη της σύμβασης, με την παράδοση των υπερκύβων, των μεταδεδομένων τους και 

των λοιπών απαιτούμενων παραδοτέων. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του Αναδόχου είναι: 

α) Τιμολόγιο, 

β) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας 

γ) Πρακτικό καλής εκτέλεσης από την αρμόδια Επιτροπή. 

δ) Βεβαίωση του ΕΦΚΑ για μη οφειλόμενες εισφορές (ασφαλιστική ενημερότητα) 

ε) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε» 

στ) κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, ήτοι των 

σχετικών τιμολογίων και των σχετικών πρωτοκόλλων βεβαίωσης παραλαβής και καλής εκτέλεσης από την 

αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Καλής Εκτέλεσης καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 

ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, με χρηματικά 
εντάλματα που θα εκδώσει η αναθέτουσα αρχή και θα εξοφληθούν από την Υπηρεσία Ταμειακής 

Διαχείρισης της αναθέτουσας αρχής.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με κράτηση 0,1% η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας εισοδήματος (%) επί του καθαρού ποσού βάσει του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 

Α΄ 167).  

Πέραν του συμβατικού τιμήματος, ο ανάδοχος δε θα έχει καμία απαίτηση κατά της ΕΛΣΤΑΤ για δαπάνες, 

τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση του έργου ή εξ αφορμής αυτού. 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης, κατά το μέρος που αυτός έχει αναλάβει,  

θεωρώντας το συμβατικό τίμημα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της 

σύμβασης μετά από συνολική έρευνα που θα έχει πραγματοποιήσει πριν την κατάθεση της προσφοράς 

του. Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων, καθώς και οι δαπάνες 

του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής. 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:   

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 

συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 

κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή 

τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και την παράγραφο 6.2 της 

παρούσας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση 

(γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 

οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την 

κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο 

ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 

σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθ. 203 & 207 & 218 του Ν.4412/2016. 

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο 

των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, 

κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 

συμβάσεις. 

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 

αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 

παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως, 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  

 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 





 

Σελίδα 48 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη 

παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή 

για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 

απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 

προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221   

ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 

σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 

διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 

οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 

οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 

της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 

και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 

προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε 

από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 

ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 

διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 

 

5.5 Επιτροπή  Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού 

Για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού, αρμόδια είναι η Επιτροπή, τα μέλη (τακτικά και 

αναπληρωματικά) της οποίας έχουν επιλεγεί με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθ.26 του 

Ν.4024/2011, με την υπ. αριθ. 162/Α1-129/10.01.2023 απόφαση με θέμα: «Ορισμός μελών Επιτροπών 

έτους 2023 και αντικατάσταση μελών ενεργών επιτροπών, λόγω συνταξιοδότησης τους» του Τμήματος 

Διοικητικής Υποστήριξης και είναι τα παρακάτω : 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔΑΔ) 

1. Παναγοπούλου Γεωργία, υπάλληλος με βαθμό Α΄, ως Πρόεδρος, αναπληρούμενη από τον  Κούλα 
Παναγιώτη, υπάλληλο με βαθμό Α΄. 

 

2. Σαριδάκη Ελένη, υπάλληλος με βαθμό Α΄, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενη από τον Καλογερόπουλο 
Κλεομένη, υπάλληλο με βαθμό Α΄. 

 
3. Καλυβάς Άγγελος,  υπάλληλος με βαθμό Α΄, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από τον Καρδαρά 

Μιχαήλ, υπάλληλο με βαθμό Α΄.  
 
4.  Στρατάκη Αικατερίνη, υπάλληλος με βαθμό Α΄, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενη από την Κορρέ 

Μαρία, υπάλληλο με βαθμό Α΄.  
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5. Καρκούλιας Αντώνιος, υπάλληλος με βαθμό Α΄, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από την Πιερράκη 

Κωνσταντίνα, υπάλληλο με βαθμό Α΄.  
 
Γραμματέας της ανωτέρω επιτροπής είναι ο Μενεξές Κωνσταντίνος, υπάλληλος με βαθμό Α΄, ως τακτικός 

γραμματέας με αναπληρωτή τον Σολωμίδη Κωνσταντίνο, υπάλληλο με βαθμό Α΄. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  Δ/νση 

Πληροφορικής η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που 

αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων 

και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 

σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της  να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και 

άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 

οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την 

περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 

καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 

επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 

τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η χρονική διάρκεια παροχής των ζητουμένων υπηρεσιών θα είναι ως ακολούθως: 

Τμήμα Α: δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Τμήμα Β: δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, εκ των οποίων η ανάπτυξη της εφαρμογής 

οφείλει να έχει ολοκληρωθεί εντός των πρώτων έξι (6) μηνών. Η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη, τόσο 

των υφιστάμενων υποσυστημάτων, όσο και της νέας εφαρμογής, μετά την παράδοσή της, θα καλύπτει 

διάστημα δώδεκα (12) μηνών. 

Τμήμα Γ: δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των εργασιών, για κάθε 

μία εφαρμογή που περιλαμβάνεται στο παρόν έργο, το οποίο θα απεικονίζει όλα τα στάδια ανάλυσης και 

υλοποίησης της εφαρμογής (κατ’ελάχιστον απαιτούνται οι ακόλουθες φάσεις - Φ1: αποτύπωση αναγκών, 

Φ2: τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός, Φ3: ανάπτυξη εφαρμογής, Φ4: πιλοτικής λειτουργία, Φ5: 

εκπαίδευση χρηστών και προγραμματιστών, Φ6: μετάπτωση σε παραγωγική λειτουργία), καθώς και τις 

περιόδους υποβολής των παραδοτέων ανά φάση. 

 

6.2.2. Παράδοση - Χρονική διάρκεια σύμβασης:  

Για κάθε Τμήμα θα παραδοθούν : 

- Αποτύπωση αναγκών (παραδοτέο φάσης Φ1) 

- Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και ανάλυσης – σχεδιασμού εφαρμογών (παραδοτέο φάσης Φ3) 

- Πλήρως λειτουργικές εφαρμογές και υποσυστήματα συνοδευόμενα από την απαραίτητη 

τεκμηρίωση, δηλαδή τα τεχνικά εγχειρίδια και εγχειρίδια χρήσης (παραδοτέα φάσης Φ4 και Φ6). 

Ειδικά για το Τμήμα Γ θα παραδοθούν οι προβλεπόμενοι υπερκύβοι, και τα μεταδεδομένα τους. 

- Ο κώδικας των εφαρμογών, με ενσωματωμένα σχόλια (παραδοτέο Φάσης Φ6) 

- Πλάνο εκπαίδευσης (1) για τους χρήστες των εφαρμογών, και (2) για τους προγραμματιστές της 

ΕΛΣΤΑΤ. 
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Η διάρκεια της σύμβασης για κάθε Τμήμα θα είναι δώδεκα μήνες (12) από την υπογραφή της σύμβασης, 

με τους περιορισμούς και τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6.2.1. 

6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής (ΕΠΠΕ) 

που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα Παραρτήματα  Ι και ΙΙ της παρούσας.  

Η Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠΠΕ) συγκροτήθηκε με την υπ. αριθ. 162/Α1-129/10.01.2023 απόφαση με θέμα: 

«Ορισμός μελών Επιτροπών έτους 2023 και αντικατάσταση μελών ενεργών επιτροπών, λόγω 

συνταξιοδότησης τους» του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και αποτελείται από τα κάτωθι μέλη: 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ/ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΕΠΠΕ) 

1. Μπισιώτη Ελένη, υπάλληλος με βαθμό Α΄, ως Πρόεδρος, αναπληρούμενη από την Θεοδωρίδου 
Καλλιόπη, υπάλληλο με βαθμό Α΄. 

 
2. Παπανικολάου Χρήστος, υπάλληλος με βαθμό Α΄, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από τον Δήμα 

Σπυρίδωνα, υπάλληλο με βαθμό Α΄. 

 
3. Δρακουλόγκωνας Παναγιώτης, υπάλληλος με βαθμό Α΄, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από τον 

Μπαρδή Ιωάννη, υπάλληλο με βαθμό Α΄.  
 

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον 
καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε 

εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές 

παραλαβές.  

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, 

που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 

αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων 

και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 

προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 

σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 

των οριζομένων στο άρθρο 220.  

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της 

παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 

συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
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απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 

διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 

εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 

των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 

ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων 

με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους 

της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση 

γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 

5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1.-  Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β) 
      Ξενοφώντος 5 

      105 57, Αθήνα 

2.-  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε) 
       Νίκης 4 

       105 63, Αθήνα 

3.-  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α) 
      Ακαδημίας 7 

      106 71, Αθήνα 

4.-  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π) 
      Πλατεία  Ρούσβελτ 1 

      185 31, Πειραιάς 

5.-  Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (Β.Ε.Α) 
      Ακαδημίας 18 

      106 71, Αθήνα 

6.-  Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Β.Ε.Π) 
       Καραΐσκου 111 

       185 32, Πειραιάς 

7.- Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) 
       Αριστοτέλους 46 

       104 33, Αθήνα 

 

Ο Πρόεδρος 
κ.α.α. 

Ο Αναπληρωτής Προέδρου 
Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 
Διοίκησης & Οργάνωσης 

 
Ιωάννης Μοσχάκης 

Ακριβές αντίγραφο 

  Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Διοικητικής Υποστήριξης 

 

Σοφία Μπακαλίδου 

 

 

 

Εσωτερική  διανομή 
1.- Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου. 

2.- Γεν Δ/νση Στατιστικών 

3.- Γεν. Δ/νση Διοίκησης & Οργάνωσης. 

4.- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών. 

     - Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης υλικού  

     - Γραφείο Γραμματείας  
5.- Δ/νση Πληροφορικής 

6.- Δ/νση Διοίκησης 

7.-Δ/νση Στατιστικών Πληθυσμού, 

Απασχόλησης και Κόστους Ζωής  

8.- Μέλη Επιτροπών  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Εισαγωγή 

Στο παρόν παράρτημα περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές για: 

 

Α) την συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και βελτίωση δέκα (10) υποσυστημάτων και εφαρμογών 

διαδικτυακής συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιεί η ΕΛΣΤΑΤ για την διενέργεια των αντίστοιχων 

στατιστικών ερευνών,  

Β) την συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και αναβάθμιση δυο (2) εφαρμογών που αφορούν στη διαχείριση 

των εξωτερικών συνεργατών της ΕΛΣΤΑΤ και  

Γ) την υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών για την παραγωγή των θεματικών υπερκύβων για το Census 

Hub, καθώς και την εγκατάσταση και παραμετροποίηση των σχετικών εφαρμογών και υποδομών. 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 ΤΜΗΜΑ Α 

Το παρόν έργο αφορά στην ετήσια συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και βελτίωση / αναβάθμιση δέκα (10) 

υποσυστημάτων και εφαρμογών διαδικτυακής συλλογής δεδομένων και επεξεργασίας τους, τις οποίες 

χρησιμοποιεί η ΕΛΣΤΑΤ για την διενέργεια των αντίστοιχων στατιστικών ερευνών και την επεξεργασία των 

συλλεγόμενων δεδομένων. 

Οι εφαρμογές αυτές, αν και διακριτές μεταξύ τους, έχουν όλες αναπτυχθεί σε περιβάλλον ORACLE APEX 
και διαμοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά και φιλοσοφία, οπότε είναι σημαντικό η περαιτέρω ανάπτυξή 

τους να γίνει βάσει κοινής προσέγγισης, προτύπων και τεχνολογιών. 

Οι εφαρμογές είναι ήδη σε πλήρη παραγωγική λειτουργία στα κεντρικά συστήματα Η/Υ της ΕΛΣΤΑΤ. Το 

γεγονός αυτό σημαίνει ότι οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης θα πρέπει να γίνονται στον 

κατάλληλο χρόνο και  με τρόπο που δε θα επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του παραγωγικού τμήματος 

των εφαρμογών. 

Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου 

Οι αναλυτικές απαιτήσεις για κάθε υποσύστημα και εφαρμογή αναλύονται στη συνέχεια του παρόντος 

κεφαλαίου. Οι εφαρμογές που περιλαμβάνονται στο παρόν έργο είναι οι κάτωθι: 

1. Intrastat (Web application collection system) 

2. MDE (MicroData Exchange)  

3. PRODCOM  Έρευνα Παραγωγής και Πωλήσεων Βιομηχανικών Προϊόντων  

4. Έρευνα Φορέων Γενικής Κυβέρνησης  
5. Δείκτες Βιομηχανικής Παραγωγής, Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία και Παραγωγής στις 

Κατασκευές. 

6. Έρευνα Ανώτατης εκπαίδευσης ερωτηματολογίου ΣΕ11 

7. Δελτίου Φοιτητή  Ανώτατης εκπαίδευσης. 

8. Ερωτηματολόγιο  ΣΕ-0 Βρεφονηπιακών Δημοτικών / Ιδιωτικών  Σταθμών 

9. Έρευνα ICT,  Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης Επικοινωνίας και Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις 

Επιχειρήσεις 
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10. Προσδοκίες Ελληνικών Εξαγωγικών Επιχειρήσεων 

Λόγω της φύσης των εφαρμογών που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο έργο, οι οποίες συλλέγουν και 

διαχειρίζονται πλήθος προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στις έρευνες, αλλά και δεδομένων 

επιχειρήσεων, και βάσει την εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων καθώς και της 

υποχρέωσης τήρησης του Στατιστικού Απορρήτου, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί απόκρυψη 

συγκεκριμένων δεδομένων ταυτοποίησης (data masking) στα εν λόγω στοιχεία. Οι κανόνες που θα 

χρησιμοποιηθούν για την μάσκα των πεδίων θα οριστικοποιηθούν κατά την ανάλυση απαιτήσεων. Αυτοί 

αφορούν θέματα όπως ο αριθμός των χαρακτήρων στους οποίους θα πρέπει να γίνει απόκρυψη αλλά και 

εάν θα υπάρχει δυνατότητα απόκρυψης των πεδίων με την εμφάνιση τυχαίων αριθμών και γραμμάτων. 
Το data masking θα εφαρμοστεί στα δεδομένα σε επίπεδο των Βάσεων Δεδομένων και όχι σε 

αποτελέσματα δεδομένων που προκύπτουν από query. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει απόλυτα 

την ομαλή λειτουργία όλων των διεπαφών μεταξύ των συστημάτων του οργανισμού.  

1.1.1 Διαδικτυακή εφαρμογή συλλογής δεδομένων ενδοκοινοτικού εμπορίου INTRASTAT 

Το εν λόγω υποέργο αφορά στην παροχή τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και αναβάθμισης του 

συστήματος συλλογής δεδομένων της εφαρμογής, αλλά και του παραγωγικού υποσυστήματος. Πιο 

συγκεκριμένα, απαιτείται μερική βελτίωση, εκσυγχρονισμός ή όπου είναι αναγκαίο μερικός 

επανασχεδιασμός του υπάρχοντος συστήματος συλλογής δεδομένων, με παράλληλη βελτίωση της 

υπάρχουσας εφαρμογής από πλευράς ασφάλειας, με σκοπό την αποφυγή κακόβουλων ενεργειών (sql 

injection, html encoding, data sanitization κλπ). Οι πιθανές απαιτούμενες βελτιώσεις επικεντρώνονται σε 

πιθανές αναπροσαρμογές των διαχειριστικών οθονών του συστήματος με την προσθήκη νέων πεδίων. 

Όπου απαιτείται, θα πρέπει να γίνει ενημέρωση του κώδικα (Visual Basic) των υπαρχουσών διαδικασιών 

web services του Intrastat και να υπάρξει διασύνδεση της εφαρμογής με την παραγωγική βάση Intrastat 
σε περιβάλλον Oracle Application Express Apex 21+. Τέλος, απαιτείται βελτίωση της υπάρχουσας 

εφαρμογής αναφορικά με τον έλεγχο των νέων πεδίων που απαιτούνται από το 2022 σύμφωνα με τον νέο 

κανονισμό της EE. 

Ειδικότερα, το συγκεκριμένο υποέργο έχει τους παρακάτω αντικειμενικούς στόχους και milestones:  

1. Δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος που θα περιλαμβάνει όλες τις νέες μεταβλητές που 

απαιτεί το νέο σύστημα, καθώς και τους απαραίτητους ελέγχους εγκυρότητας. (Ήδη υπάρχει 

έκδοση του συστήματος συλλογής με τις νέες μεταβλητές). 

2. Δυνατότητα άντλησης δηλώσεων πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, χωρίς επιπτώσεις 

στο σύστημα. 

3. Επιπρόσθετοι έλεγχοι ποιότητας των μεταβλητών, ούτως ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω ποιοτική 
βελτίωση των παρεχομένων στατιστικών στοιχείων.  

4. Αυθεντικοποίηση (Authentication procedure) για τους διαχειριστές του συστήματος. 

5. Επανασχεδιασμός του υπάρχοντος διαχειριστικού εργαλείου, το οποίο χρησιμοποιούν οι αρμόδιοι 

υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, ούτως ώστε να έχουν την δυνατότητα πληρέστερης παρακολούθησης και 

ελέγχου των δηλώσεων, με την αναγκαία ενσωμάτωση των νέων μεταβλητών. 

6. Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος επικοινωνίας με τους χρήστες της εφαρμογής. 

7. Βελτίωση της υπάρχουσας εφαρμογής από πλευράς ασφάλειας, με σκοπό την αποφυγή 

κακόβουλων ενεργειών (sql injection κ.λ.π). 

8. Δημιουργία σύνδεσης μεταξύ της βάσης υποβολής δηλώσεων (SQL Server 2014), και της 

παραγωγικής βάσης (Oracle 12c), καθώς και των απαραίτητων διεργασιών για την γρήγορη και 
ασφαλή μεταφορά δεδομένων. 

9. Προσαρμογή διαδικασίας υποβολής  δήλωσης που γίνεται με την χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών 

(Web Services), ώστε να συμπεριλάβει τις νέες μεταβλητές. 

10. Επικαιροποίηση της ήδη υπάρχουσας διαδικασίας υποβολής δηλώσεων με αρχείο (txt format) με 

την προσθήκη των νέων μεταβλητών. Προσθήκη δυνατότητας υποβολής δήλωσης με τη χρήση 

αρχείου excel. 

Η υφιστάμενη εφαρμογή οφείλει να παραμένει πλήρως λειτουργική κατά την περίοδο της αναβάθμισης. 
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Ο χρόνος υλοποίησης του έργου και η παροχή ετήσιας τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και εργασιών 

αναβάθμισης είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

1.1.2 MDE (MicroData Exchange) 

Το παρόν υποέργο αφορά στην επέκταση του παραγωγικού συστήματος της εφαρμογής Intrastat, με την 

ολοκλήρωση και αναβάθμιση του υποσυστήματος που έχει αναπτυχθεί για την κάλυψη των κανόνων και 

απαιτήσεων του συστήματος MDE (micro data exchange – ανταλλαγή μικροδεδομένων), όπως αυτές 

καθορίζονται από τις ομάδες εργασίας της Eurostat και θα δεσμεύουν όλα τα Κράτη - Μέλη μετά την θέση 

σε ισχύ του σχετικού κανονισμού FRIBS. 

Στο πλαίσιο των προβλεπόμενων εργασιών αιτείται η τεχνική υποστήριξη, συντήρηση και περαιτέρω 
ανάπτυξη του εν λόγω υποσυστήματος της εφαρμογής Intrastat, έτσι ώστε αυτό να ολοκληρωθεί και 

προσφέρει τις απαιτούμενες λειτουργικότητες σύμφωνα με τους κανόνες και τις απαιτήσεις του MDE οι 

οποίες καθορίζονται από τις ομάδες εργασίας της Eurostat. Η ανάπτυξή του έχει γίνει σε περιβάλλον 

Oracle Application Express Apex 5.1 με προοπτική την ανανέωσή της σε Oracle Apex 21+ 

Ειδικότερα, το συγκεκριμένο υποέργο έχει τους παρακάτω αντικειμενικούς στόχους και milestones:  

1. Η τροποποίηση των πινάκων της παραγωγικής βάσης του Intrastat ώστε να υποδεχτούν τα νέα 

πεδία. 

2. Ο σχεδιασμός και η δημιουργία πινάκων MDE (oracle tables) με τις κατάλληλες μεταβλητές και η 

σύνδεσή τους με τους υπάρχοντες πίνακες του Υποσυστήματος Εξωτερικού Εμπορίου (Intrastat, 

Vies, Μητρώα κ.λπ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις  του συστήματος MDE. 
3. Η δημιουργία των καταλλήλων διαδικασιών (oracle forms, procedures, functions, reports κλπ), που 

αφορούν τη μεταφορά και επεξεργασία των μικροδεδομένων από την παραγωγική βάση του 

Intrastat στη βάση  του συστήματος MDE. Η επεξεργασία των μικροδεδομένων περιλαμβάνει την 

εφαρμογή των κανόνων εγκυρότητας και τις απαραίτητες διορθώσεις,  όπως προκύπτουν από τα 

έγγραφα των ομάδων  εργασίας της Eurostat (MDE). 

4. Η δημιουργία των διαδικασιών για την εξαγωγή  των μικροδεδομένων και μεταδεδομένων από την 

βάση του MDE στην προτεινόμενη μορφή αρχείου (csv πρότυπο SDMX), με σκοπό την αποστολή 

τους στο κεντρικό σύστημα (HUB-MDE) της Eurostat. 

5. Η δυνατότητα εξαγωγής  MDE αρχείου που περιλαμβάνει μόνο τις αλλαγές από την προηγούμενη 

υποβολή (incremental file).  
6. Η δημιουργία των απαραίτητων διαδικασιών για την εισαγωγή των μικροδεδομένων από αλλά 

Κράτη-Μέλη στους κατάλληλους  MDE πίνακες.  

7. Η δημιουργία των κατάλληλων προγραμμάτων ελέγχου, σύμφωνα με τους κανόνες εγκυρότητας 

της Eurostat (validation checks), και η παραγωγή των σχετικών αναφορών, που αφορούν τα 

μικροδεδομένα τα οποία προέρχονται από τα άλλα Κ-Μ.  

8. Η δημιουργία των κατάλληλων διαδικασιών, οι οποίες θα επιτρέπουν την ανάλυση και σύγκριση 

των μικροδεδομένων με τα συλλεγόμενα στοιχεία Ενδοκοινοτικών Αφίξεων (Εισαγωγών), και η 

κατάρτιση σχετικών αναφορών. Εφαρμογή των αναγκαίων κανόνων εμπιστευτικότητας σύμφωνα 

με τις οδηγίες της Eurostat. 

9. Η νέα εφαρμογή θα πρέπει να αναπτυχθεί σε περιβάλλον Oracle Apex 5.1 και Oracle 12c, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η μελλοντική συντήρηση και λειτουργία της εφαρμογής από τους 

υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ. 

Η υφιστάμενη εφαρμογή οφείλει να παραμένει πλήρως λειτουργική κατά την περίοδο της αναβάθμισης. 

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου και η παροχή ετήσιας τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και εργασιών 

αναβάθμισης είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

1.1.3 PRODCOM  Έρευνα Παραγωγής και Πωλήσεων Βιομηχανικών Προϊόντων 

To σύστημα PRODCOM (Έρευνα Παραγωγής και Πωλήσεων Βιομηχανικών Προϊόντων) αποτελείται από το 

υποσύστημα ηλεκτρονικής συλλογής δεδομένων μέσω διαδικτύου, καθώς και από το υποσύστημα 
αποθήκευσης, επεξεργασίας, ποιοτικών ελέγχων, και διάχυσης των στατιστικών αποτελεσμάτων. Για την 

ηλεκτρονική συλλογή γίνεται χρήση web εφαρμογής, ενώ τα υπόλοιπα υποστηρίζονται από ένα σύνολο 
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διαχειριστικών εφαρμογών οι οποίες έχουν  αναπτυχθεί σε περιβάλλον Oracle Application Express Apex 

5.1 και Oracle 12c. 

Μέσω του παρόντος υποέργου αιτείται η ετήσια παροχή συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του 

υφιστάμενου λειτουργικού συστήματος PRODCOM και επιπλέον αιτούνται οι αναγκαίες βελτιώσεις των 

ανωτέρω εφαρμογών και η συνολική αναβάθμιση του συστήματος. Η υφιστάμενη εφαρμογή οφείλει να 

παραμένει πλήρως λειτουργική κατά την περίοδο της αναβάθμισης. Οι προβλεπόμενες αναβαθμίσεις 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Προσθήκη νέων ερωτημάτων 

2. Αφαίρεση ερωτημάτων 
3. Αναπροσαρμογή της ροής των ερωτηματολογίων λόγω των ανωτέρω, 

4. Ανάπτυξη νέων ελέγχων, σε διαφορετικά επίπεδα validation (έλεγχοι ορθότητας και συνάφειας 

κατά τη συλλογή, έλεγχοι στο υλικό μεταξύ συναφών μεταβλητών, μεταξύ προηγούμενων ετών, 

εντοπισμός outliers κλπ.0 

5. Ανάπτυξη νέων reports και αναφορών 

6. Νέες λειτουργίες για την διαχείριση ερωτηματολογίων και χρηστών 

7. Αναβάθμιση της έκδοσης από Oracle Application Express Apex 5.1 σε έκδοση 21+  

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου και η παροχή ετήσιας τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και εργασιών 

αναβάθμισης είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

1.1.4 Έρευνα Φορέων Γενικής Κυβέρνησης 

Για την Έρευνα Φορέων Γενικής Κυβέρνησης έχει ήδη αναπτυχθεί και λειτουργεί στην ΕΛΣΤΑΤ σύστημα 

συλλογής, επεξεργασίας, ελέγχων των συλλεγόμενων δεδομένων, συγκριτικών ελέγχων έναντι 

προηγουμένων περιόδων και ποιοτικών ελέγχων, το οποίο υποστηρίζεται από εξειδικευμένη διαδικτυακή 

εφαρμογή. Η εν λόγω εφαρμογή έχει αναπτυχθεί σε περιβάλλον Oracle Application Express Apex 5.1 και 

Oracle 12c , με προοπτική την ανανέωσή της σε Oracle Apex 21+. 

Μέσω του παρόντος υποέργου προβλέπεται η ετήσια παροχή συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης της 

υφιστάμενης διαδικτυακής εφαρμογής ΦΓΚ και επιπλέον αιτούνται οι αναγκαίες βελτιώσεις της και η 

συνολική αναβάθμιση του συστήματος. Η υφιστάμενη εφαρμογή οφείλει να παραμένει πλήρως 

λειτουργική κατά την περίοδο της αναβάθμισης. Οι προβλεπόμενες αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν μεταξύ 

άλλων τα ακόλουθα: 

1. Προσθήκη νέων ερωτημάτων 

2. Αφαίρεση ερωτημάτων 

3. Αναπροσαρμογή της ροής των ερωτηματολογίων λόγω των ανωτέρω, 

4. Ανάπτυξη νέων ελέγχων, σε διαφορετικά επίπεδα validation (έλεγχοι ορθότητας και συνάφειας 

κατά τη συλλογή, έλεγχοι στο υλικό μεταξύ συναφών μεταβλητών, μεταξύ προηγούμενων ετών, 

εντοπισμός outliers κλπ.0 

5. Ανάπτυξη νέων reports για την εξαγωγή ερωτηματολογίων σε τριμηνιαία και ετήσια βάση με χρήση 

του παραπάνω λογισμικού 

6. Νέες λειτουργίες για την διαχείριση ερωτηματολογίων και χρηστών 

7. Αναβάθμιση της έκδοσης από Oracle Application Express Apex 5.1 σε έκδοση 21+  
Ο χρόνος υλοποίησης του έργου και η παροχή ετήσιας τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και εργασιών 

αναβάθμισης είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

1.1.5 Δείκτες Βιομηχανικής Παραγωγής, Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία και Παραγωγής στις 
Κατασκευές. 

Το υποσύστημα για τους «Δείκτες Βιομηχανικής Παραγωγής, Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία και 

Παραγωγής στις Κατασκευές» απαρτίζεται από υποσυστήματα συλλογής, επεξεργασίας, ποιοτικών 

ελέγχων, καθώς και διάχυσης των στατιστικών αποτελεσμάτων, τα οποία έχουν υλοποιηθεί με τη μορφή 

web εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί σε περιβάλλον Oracle Apex 5.1 και Oracle 12c. Επιπλέον, υπάρχουν 

και υποστηρίζονται και αντίστοιχες off-line εφαρμογές συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων 

των ανωτέρω ερευνών, συμπληρωματικά ως προς την διαδικτυακή έκδοση αυτών. 
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Μέσω του παρόντος υποέργου προβλέπεται η ετήσια παροχή συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των 

υφιστάμενων εφαρμογών για τους «Δείκτες Βιομηχανικής Παραγωγής, Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία 

και Παραγωγής στις Κατασκευές», τόσο στην διαδικτυακή, όσο και στην off-line έκδοσή τους. Επιπλέον 

αιτούνται οι αναγκαίες βελτιώσεις της και η συνολική αναβάθμιση του συστήματος. Η υφιστάμενη 

εφαρμογή οφείλει να παραμένει πλήρως λειτουργική κατά την περίοδο της αναβάθμισης. Οι 

προβλεπόμενες αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Προσθήκη νέων ερωτημάτων 

2. Αφαίρεση ερωτημάτων 

3. Αναπροσαρμογή της ροής των ερωτηματολογίων λόγω των ανωτέρω, 
4. Ανάπτυξη νέων ελέγχων, σε διαφορετικά επίπεδα validation (έλεγχοι ορθότητας και συνάφειας 

κατά τη συλλογή, έλεγχοι στο υλικό μεταξύ συναφών μεταβλητών, μεταξύ προηγούμενων ετών, 

εντοπισμός outliers κλπ.0 

5. Ανάπτυξη νέων reports και αναφορών 

6. Νέες λειτουργίες για την διαχείριση ερωτηματολογίων και χρηστών 

7. Αναβάθμιση της έκδοσης από Oracle Application Express Apex 5.1 σε έκδοση 21+  

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου και η παροχή ετήσιας τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και εργασιών 

αναβάθμισης είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

1.1.6 Έρευνα Ανώτατης εκπαίδευσης ερωτηματολογίου ΣΕ11 

Η έρευνα ανώτατης εκπαίδευσης (ερωτηματολογίου ΣΕ11) διενεργείται και υποστηρίζεται από μία 

διαδικτυακή (Web) εφαρμογή συλλογής, ελέγχου και καταχώρησης στοιχείων της Ανώτατης εκπαίδευσης. 

Στο πλαίσιο της γενικότερης αναβάθμισης των ερευνών που σχετίζονται με την εκπαίδευση, θα πρέπει 

εντός των χρονικών ορίων της σύμβασης, εκτός από την απαιτούμενη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη 

να προσφερθούν και υπηρεσίες αναβάθμισης και μερικού επανασχεδιασμού του σχετικού 

υποσυστήματος. 

Μέσω του παρόντος υποέργου προβλέπεται η ετήσια παροχή συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των 

υφιστάμενων εφαρμογών για την έρευνα ανώτατης εκπαίδευσης (ερωτηματολογίου ΣΕ11), καθώς επίσης 

και οι αναγκαίες βελτιώσεις της και η συνολική αναβάθμιση του συστήματος. Η υφιστάμενη εφαρμογή 

οφείλει να παραμένει πλήρως λειτουργική κατά την περίοδο της αναβάθμισης. 

Οι προβλεπόμενες αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Προσθήκη νέων ερωτημάτων 

2. Αφαίρεση ερωτημάτων 

3. Αναπροσαρμογή της ροής των ερωτηματολογίων λόγω των ανωτέρω, 

4. Ανάπτυξη νέων ελέγχων, σε διαφορετικά επίπεδα validation (έλεγχοι ορθότητας και συνάφειας 

κατά τη συλλογή, έλεγχοι στο υλικό μεταξύ συναφών μεταβλητών, μεταξύ προηγούμενων ετών, 

εντοπισμός outliers κλπ.0 

5. Ανάπτυξη νέων reports και αναφορών 

6. Ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων οριστικοποίησης δελτίου και αναίρεσης αυτής 

7. Ανάπτυξη νέων λειτουργιών για τους διαχειριστές της εφαρμογής 

8. Ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων για τη διαχείριση χρηστών, αλλά και ερωτηματολογίων 
9. Αναβάθμιση της έκδοσης από Oracle Application Express Apex 5.1 σε έκδοση 21+  

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου και η παροχή ετήσιας τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και εργασιών 

αναβάθμισης είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

1.1.7 Δελτίου Φοιτητή  Ανώτατης εκπαίδευσης 

Η παρούσα δράση αφορά στην παροχή τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, αλλά και μερικού 

ανασχεδιασμού και αναβάθμισης της διαδικτυακής εφαρμογής που χρησιμοποιείται για τη συλλογή 

στοιχείων από τους νέους φοιτητές, κατά την εγγραφή τους. 
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Καθώς έχει σχεδιαστεί νέο αναθεωρημένο ερωτηματολόγιο (δελτίο φοιτητή), υπάρχει άμεση ανάγκη για 

την κατάλληλη αναβάθμιση και παραμετροποίηση της υφιστάμενης διαδικτυακής εφαρμογής, έτσι ώστε 

να εναρμονιστεί με το νέο δελτίο. 

Στο πλαίσιο αυτό, πέραν της τακτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης της ήδη λειτουργούσας 

εφαρμογής, απαιτείται η σχεδίαση και ανάπτυξη νέου web ερωτηματολογίου, το οποίο θα είναι συμβατό 

με τις προδιαγραφές του νέου ερωτηματολόγιου. Η υφιστάμενη εφαρμογή οφείλει να παραμένει πλήρως 

λειτουργική κατά την περίοδο της αναβάθμισης. 

Οι προβλεπόμενες αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Προσθήκη νέων ερωτημάτων 
2. Αφαίρεση ερωτημάτων 

3. Αναπροσαρμογή της ροής των ερωτηματολογίων λόγω των ανωτέρω, 

4. Ανάπτυξη νέων ελέγχων, σε διαφορετικά επίπεδα validation (έλεγχοι ορθότητας και συνάφειας 

κατά τη συλλογή, έλεγχοι στο υλικό μεταξύ συναφών μεταβλητών, μεταξύ προηγούμενων ετών, 

εντοπισμός outliers κλπ.0 

5. Ανάπτυξη νέων reports και αναφορών 

6. Νέες λειτουργίες για την διαχείριση ερωτηματολογίων και χρηστών 

7. Αναβάθμιση της έκδοσης από Oracle Application Express Apex 5.1 σε έκδοση 21+  

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου και η παροχή ετήσιας τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και εργασιών 

αναβάθμισης είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

1.1.8 Ερωτηματολόγιο ΣΕ-0 Βρεφονηπιακών Δημοτικών/Ιδιωτικών Σταθμών 

Η έρευνα Βρεφονηπιακών Δημοτικών/Ιδιωτικών Σταθμών (ερωτηματολογίου ΣΕ0) διενεργείται και 

υποστηρίζεται από μία διαδικτυακή (Web) εφαρμογή συλλογής, ελέγχου και καταχώρησης στοιχείων των 

βρεφονηπιακών σταθμών (Δημόσιων και Ιδιωτικών). 

Στο πλαίσιο της γενικότερης αναβάθμισης των ερευνών που σχετίζονται με την εκπαίδευση, θα πρέπει 

εντός των χρονικών ορίων της σύμβασης, εκτός από την απαιτούμενη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη 

να προσφερθούν και υπηρεσίες αναβάθμισης και μερικού επανασχεδιασμού του σχετικού 

υποσυστήματος. 

Μέσω του παρόντος υποέργου προβλέπεται η ετήσια παροχή συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των 

υφιστάμενων εφαρμογών για την έρευνα βρεφονηπιακών σταθμών (ερωτηματολογίου ΣΕ0), καθώς επίσης 
και οι αναγκαίες βελτιώσεις της και η συνολική αναβάθμιση του συστήματος. Η υφιστάμενη εφαρμογή 

οφείλει να παραμένει πλήρως λειτουργική κατά την περίοδο της αναβάθμισης. 

Επιπλέον απαιτείται η προσαρμογή του συστήματος ώστε να είναι εφικτή η χρήση του νέου 

επικαιροποιημένου Μητρώου Βρεφονηπιακών Σταθμών. 

Οι προβλεπόμενες αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Προσθήκη νέων ερωτημάτων 

2. Αφαίρεση ερωτημάτων 

3. Αναπροσαρμογή της ροής των ερωτηματολογίων λόγω των ανωτέρω, 

4. Ανάπτυξη νέων ελέγχων, σε διαφορετικά επίπεδα validation (έλεγχοι ορθότητας και συνάφειας 

κατά τη συλλογή, έλεγχοι στο υλικό μεταξύ συναφών μεταβλητών, μεταξύ προηγούμενων ετών, 
εντοπισμός outliers κλπ.0 

5. Ανάπτυξη νέων reports και αναφορών 

6. Νέες λειτουργίες για την διαχείριση ερωτηματολογίων και χρηστών 

7. Αναβάθμιση λειτουργίας μητρώου βρεφονηπιακών σταθμών και προσαρμογή στο νέο 

επικαιροποιημένο μητρώο 

8. Αναβάθμιση της έκδοσης από Oracle Application Express Apex 5.1 σε έκδοση 21+  

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου και η παροχή ετήσιας τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και εργασιών 

αναβάθμισης είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
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1.1.9 Έρευνα ICT, Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης Επικοινωνίας και Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις 
Επιχειρήσεις 

Στην ΕΛΣΤΑΤ έχει ήδη αναπτυχθεί και βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία διαδικτυακή εφαρμογή για τη 

συλλογή δεδομένων της έρευνας «ICT, Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης Επικοινωνίας και 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις Επιχειρήσεις» μέσω web ερωτηματολογίου. 

Για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της εφαρμογής αυτής απαιτείται η παροχή ετήσιας τακτικής 

συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, με στόχο την συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της εφαρμογής και 

την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και δυσλειτουργιών. 

Επιπλέον, δεδομένου ότι επίκειται ανασχεδιασμός του ερωτηματολογίου, βάσει νέου κανονισμού της ΕΕ 
(Eurostat), είναι αναγκαίο το σύνολο της εφαρμογής να ανασχεδιαστεί, ώστε να υλοποιηθούν οι 

προβλεπόμενες αλλαγές στο ερωτηματολόγιο. Η υφιστάμενη εφαρμογή οφείλει να παραμένει πλήρως 

λειτουργική κατά την περίοδο της αναβάθμισης και προσαρμογής της στο νέο ερωτηματολόγιο. 

Οι προβλεπόμενες αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Προσθήκη νέων ερωτημάτων 

2. Αφαίρεση ερωτημάτων 

3. Αναπροσαρμογή της ροής των ερωτηματολογίων λόγω των ανωτέρω, 

4. Ανάπτυξη νέων ελέγχων, σε διαφορετικά επίπεδα validation (έλεγχοι ορθότητας και συνάφειας 

κατά τη συλλογή, έλεγχοι στο υλικό μεταξύ συναφών μεταβλητών, μεταξύ προηγούμενων ετών, 

εντοπισμός outliers κλπ.0 
5. Ανάπτυξη νέων reports και αναφορών 

6. Νέες λειτουργίες για την διαχείριση ερωτηματολογίων και χρηστών 

7. Επανασχεδιασμός και προσαρμογή των εφαρμογών που αντλούν, ελέγχουν και 

ανακωδικογραφούν τα πεδία των συλλεγμένων ερωτηματολογίων σύμφωνα με νέες 

προδιαγραφές 

8. Επανασχεδιασμός και προσαρμογή των εφαρμογών που παράγουν τα ζητούμενα αρχεία τα οποία 

και αποστέλλονται στη Eurostat 

9. Αναβάθμιση της έκδοσης από Oracle Application Express Apex 5.1 σε έκδοση 21+  

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου και η παροχή ετήσιας τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και εργασιών 

αναβάθμισης είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

1.1.10 Προσδοκίες Ελληνικών Εξαγωγικών Επιχειρήσεων 

Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιείται διαδικτυακά μέσω ειδικής εφαρμογής με Web ερωτηματολόγιο 

που απευθύνεται σε Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις και αφορά τις προβλέψεις καθώς και επιθυμητούς 

στόχους για τον επόμενο χρόνο. 

Στο πλαίσιο αυτό, πέραν της τακτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης της ήδη λειτουργούσας 

εφαρμογής, αλλά και η αναβάθμισή της με νέες λειτουργικότητες. Η υφιστάμενη εφαρμογή οφείλει να 

παραμένει πλήρως λειτουργική κατά την περίοδο της αναβάθμισης. 

Οι προβλεπόμενες αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Προσθήκη νέων ερωτημάτων 

2. Αφαίρεση ερωτημάτων 

3. Αναπροσαρμογή της ροής των ερωτηματολογίων λόγω των ανωτέρω, 

4. Ανάπτυξη νέων ελέγχων, σε διαφορετικά επίπεδα validation (έλεγχοι ορθότητας και συνάφειας 
κατά τη συλλογή, έλεγχοι στο υλικό μεταξύ συναφών μεταβλητών, μεταξύ προηγούμενων ετών, 

εντοπισμός outliers κλπ.0 

5. Ανάπτυξη νέων reports και αναφορών 

6. Νέες λειτουργίες για την διαχείριση ερωτηματολογίων και χρηστών 

7. Αναβάθμιση της έκδοσης από Oracle Application Express Apex 5.1 σε έκδοση 21+  

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου και η παροχή ετήσιας τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και εργασιών 

αναβάθμισης είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
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1.2 ΤΜΗΜΑ Β 

Το παρόν έργο αφορά στην ετήσια συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και αναβάθμιση δύο (2) 

υποσυστημάτων και διαδικτυακών εφαρμογών της ΕΛΣΤΑΤ που χρησιμοποιούνται για την διαχείριση των 

εξωτερικών συνεργατών της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και συγκεκριμένα, 

την υποβολή αιτήσεων, τη σύσταση μητρώου εξωτερικών συνεργατών και υποψηφίων ΙΔΟΧ, την 

αξιολόγηση και κατάταξή τους, την επιλογή τους, την ανάθεση εργασιών, και τέλος την κατάρτιση των 

καταστάσεων πληρωμής τους. 

Οι εφαρμογές αυτές, αν και διακριτές μεταξύ τους, έχουν αναπτυχθεί σε περιβάλλον ORACLE APEX και 

διαμοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά και φιλοσοφία. 

Οι εφαρμογές είναι ήδη σε πλήρη παραγωγική λειτουργία στα κεντρικά συστήματα Η/Υ της ΕΛΣΤΑΤ, αλλά 

για τη μία από αυτές απαιτείται κατάλληλη παραμετροποίηση και προσαρμογή της ώστε να καλύπτει 

πλέον το σύνολο των εξωτερικών συνεργατών και ΙΔΟΧ και όχι μόνο τα εξωτερικά όργανα της απογραφής. 

Το γεγονός ότι οι εφαρμογές βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία σημαίνει ότι οι εργασίες συντήρησης 

και αναβάθμισης θα πρέπει να γίνονται στον κατάλληλο χρόνο και με τρόπο που δε θα επηρεάζει την 

ομαλή λειτουργία του παραγωγικού τμήματος των εφαρμογών. 

Το έργο διακρίνεται σε δύο (2) υποέργα: 

1. Εφαρμογή διαχείρισης εξωτερικών ιδιωτών συνεργατών και υπαλλήλων ΙΔΟΧ 

2. Εφαρμογή πληρωμής εξωτερικών ιδιωτών συνεργατών και υπαλλήλων ΙΔΟΧ 

Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου 

Οι αναλυτικές απαιτήσεις για κάθε υποσύστημα και εφαρμογή αναλύονται στη συνέχεια: 

1.2.1 Εφαρμογή Διαχείρισης Εξωτερικών Ιδιωτών Συνεργατών και υπαλλήλων ΙΔΟΧ 

Η εφαρμογή απαρτίζεται από δύο κύρια υποσυστήματα: (α) διαδικτυακή εφαρμογή και web φόρμα για 

την υποβολή αίτησης εξωτερικών Ιδιωτών Συνεργατών για 8μηνη συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ καθώς και 

υπαλλήλων ΙΔΟΧ, και (β) υποσύστημα κατάρτισης μητρώου, αξιολόγησης και κατάταξης των εξωτερικών 

συνεργατών και υπαλλήλων ΙΔΟΧ, καθώς και ανάθεσης εργασιών/ερευνών στους εξωτερικούς 

συνεργάτες. 

Για το συγκεκριμένο υποέργο απαιτείται η παροχή ετήσιας τακτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, 

με παράλληλη περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση της web εφαρμογής αιτήσεων πρόσληψης 

εξωτερικών Ιδιωτών Συνεργατών και υπαλλήλων ΙΔΟΧ, με δυνατότητα υποβολής των δικαιολογητικών 

τους και τον υπολογισμό της κατάταξής τους, καθώς και της εσωτερικής (Intranet) εφαρμογής που 

διαχειρίζεται την ανάθεση έρευνών (ερωτηματολόγιων) στους επιλεγμένους πλέον Ιδιώτες Συνεργάτες, 

όπως χρεώσεις δελτίων και πληρωμών αυτών σύμφωνα με τις μισθολογικές κατηγορίες τους. Πιο 

συγκεκριμένα, θα πρέπει να υποστηρίζονται τα ακόλουθα: 

 Διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής αιτήσεων, μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος, με 

αυθεντικοποίηση, πιστοποίηση και αναγνώριση χρηστών 

 Υποσύστημα διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων που θα δίνει τη δυνατότητα στους 

υπευθύνους - ελεγκτές του συνεργαζόμενου τμήματος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τον έλεγχο και την 

διόρθωση των στοιχείων των υποψηφίων (προσωπικών πληροφοριών, στοιχείων αίτησης και 

ορθής δήλωσης θέσεων εργασίας και εντοπιότητας) και ύστερα την απόφαση έγκρισης ή 

απόρριψης των υποψηφίων στη συνέχεια της διαδικασίας. 

 Υπολογισμός μορίων αξιολόγησης υποψηφίων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και 

δημιουργία λίστας κατάταξης 
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 Σύστημα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με υποψηφίους, υποδοχή δικαιολογητικών, επιβεβαίωση 

αποδοχής επιλογής ή όχι, κλπ. 

 Παραγωγή συμβάσεων και αποφάσεων ανάθεσης, με όλες τις απαιτούμενες λειτουργίες 

 Ανάθεση εργασιών και παρακολούθηση πορείας τους 

 Ολοκλήρωση και πιστοποίηση πραγματοποιθείσας εργασίας και προετοιμασία πληρωμών 

Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται και η επικαιροποίηση /αναθεώρηση/παραμετροποίηση του συνόλου των 50+ 

φορμών και εκτυπωτικών της εφαρμογής αναθέσεων εργασίας (δελτία εφαρμογών). Η ανάπτυξή του έχει 

γίνει σε περιβάλλον Oracle Application Express Apex 5.1 με προοπτική την ανανέωσή της σε έκδοση Apex 

21+  

Λόγω της φύσης του συγκεκριμένου υποέργου, το οποίο λαμβάνει και διαχειρίζεται πλήθος προσωπικών 

δεδομένων των υποψήφιων εξωτερικών συνεργατών, και με βάση την εφαρμογή του Κανονισμού 

Προστασίας Δεδομένων, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί απόκρυψη συγκεκριμένων δεδομένων 

ταυτοποίησης (data masking) στα εν λόγω στοιχεία. Οι κανόνες που θα χρησιμοποιηθούν για την μάσκα 

των πεδίων θα οριστικοποιηθούν κατά την ανάλυση απαιτήσεων. Αυτοί αφορούν θέματα όπως ο αριθμός 
των χαρακτήρων στους οποίους θα πρέπει να γίνει απόκρυψη αλλά και εάν θα υπάρχει δυνατότητα 

απόκρυψης των πεδίων με την εμφάνιση τυχαίων αριθμών και γραμμάτων. Το data masking θα 

εφαρμοστεί στα δεδομένα σε επίπεδο των Βάσεων Δεδομένων και όχι σε αποτελέσματα δεδομένων που 

προκύπτουν από query. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει απόλυτα την ομαλή λειτουργία όλων των 

διεπαφών μεταξύ των συστημάτων του οργανισμού.  

Για τους ανωτέρω λόγους, είναι απαραίτητο ο ανάδοχος να διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία που θα 

διασφαλίζει πλήρως την προστασία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνονται. 

1.2.2 Εφαρμογή Πληρωμής Εξωτερικών Ιδιωτών Συνεργατών 

Στο συγκεκριμένο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο επανασχεδιασμός, ανάπτυξη, αναβάθμιση και 

παραμετροποίηση του συστήματος Αμοιβών/Πληρωμών των Ιδιωτών Συνεργατών και εξωτερικών 

οργάνων της ΕΛΣΤΑΤ, από JAVA σε πλήρες περιβάλλον Oracle Application Express Apex 21+.  

H ανάπτυξη του συστήματος θα πρέπει να γίνει σε περιβάλλον Oracle Application Express Apex 5.1, καθώς 

αυτό αποτελεί το περιβάλλον επιλογής της ΕΛΣΤΑΤ και με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ομοιογένεια 

και συνάφεια μεταξύ των υφιστάμενων υποσυστημάτων και εφαρμογών. Η εφαρμογή θα πρέπει να 

υποστηρίζει διασυνδέσεις (API Integrations) με τρίτα συστήματα της ΕΛΣΤΑΤ και ειδικά με το Μητρώο 

Συνεργατών/Απογραφέων. 

Το σύστημα θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να υποστηρίζει: 

• Διαχείριση Ρόλων Χρηστών 

• Παραμετροποίηση Ασφαλιστικών και Φορολογικών Υπολογισμών ανάλογα με την ειδική φορολογική 

κατηγορία του κάθε Χρήστη 

• Δημιουργία και Συντήρηση Εγκριτικών Ροών Πληρωμών με βάση το ρόλο του κάθε χρήστη 

• Δημιουργία παραμετρικών Οθονών Αλληλεπίδρασης για κάθε χρήστη για την έγκριση της πληρωμής 

του με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά του 

• Δημιουργία υποσυστήματος Ειδοποιήσεων (Notification Mechanism) Χρηστών 

• Παραμετροποίηση συστήματος για την υποστήριξη των προβλεπόμενων από το άρθρο 55 του Ν. 

4509/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 75 του Ν. 4826/2021 (Α΄160) 

• Δημιουργία κεντρικής κονσόλας διαχείρισης Χρηστών Οικονομικής Διεύθυνσης για την 

παρακολούθηση και Διαχείριση της πορείας πληρωμών Εξωτερικών Οργάνων 

• Εξαγωγή Αρχείων Πληρωμής και Διασύνδεση με Σύστημα Διαχείρισης Λογιστηρίου ΕΛΣΤΑΤ  
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• Δημιουργία Υποσυστήματος Αναφορών για την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης πληρωμών των 

εξωτερικών συνεργατών. 

 

1.3 ΤΜΗΜΑ Γ 

Η ΕΛΣΤΑΤ διενήργησε κατά τα έτη 2021-2022 τις Γενικές Απογραφές Κτιρίων, Πληθυσμού-Κατοικιών, στο 

πλαίσιο των οποίων συλλέχθηκαν δημογραφικά και κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα για το σύνολο του 

πληθυσμού που διαμένει στην Ελλάδα, καθώς και πληροφορίες για τα κτίρια και τις κατοικίες αυτού. 

Οι γενικές απογραφές αποτελούν έργο που υλοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο και τα συλλεχθέντα 

δεδομένα προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για το επίπεδο και τις συνθήκες διαβίωσης του 

πληθυσμού. 

Η διάχυση των στατιστικών αποτελεσμάτων των γενικών απογραφών αποτελεί έργο ιδιαίτερης 

σπουδαιότητας για την κοινωνία και τους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία 

(Eurostat) έχει υλοποιήσει ήδη από την απογραφή του 2011 ένα σύστημα κεντρικής διάχυσης των 

αποτελεσμάτων της απογραφής για όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ: το Census Hub. 

Το Census Hub είναι το αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος 

(European Statistical System - ESS) για την καλύτερη και αποδοτικότερη διάχυση των αποτελεσμάτων των 

Γενικών Απογραφών Κτιρίων, Πληθυσμού και Κατοικιών, σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Προσφέρει 

στους χρήστες μια εύκολη στη χρήση, ενιαία και μοναδική πύλη πρόσβασης στα στατιστικά αποτελέσματα 

της απογραφής πληθυσμού για όλα τα Κ-Μ της ΕΕ. Μέσα από αυτό, τα στατιστικά αποτελέσματα είναι 
διαθέσιμα σε δομημένη και ομογενοποιημένη μορφή και είναι μεθοδολογικά συγκρίσιμα για όλη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αντικείμενο του Έργου 

Το έργο περιλαμβάνει την ανάλυση, υλοποίηση και εφαρμογή όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη 

δημιουργία και διαχείριση ειδικά δομημένων απογραφικών δεδομένων (υπερκύβοι) της Απογραφής 

Κτιρίων-Πληθυσμού-Κατοικιών (ΚΠΚ) 2021 και των συνοδευόμενων αυτά μεταδεδομένων και την διάδοσή 

τους μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) στο σύστημα Eurostat Census Hub. Οι ενέργειες αυτές 

περιλαμβάνουν και την εγκατάσταση και παραμετροποίηση των ήδη διαθέσιμων από τη Eurostat 

εργαλείων και εφαρμογών. 

Η υποχρέωση της δημιουργίας και παροχής αυτών των δεδομένων προς την Eurostat και τους τελικούς 

χρήστες του συστήματος Eurostat Census Hub από όλα τα Κράτη-Μέλη (ΚΜ) της Κοινότητας έχει θεσπιστεί 

με την ψήφιση και θέση σε λειτουργία από την Κοινότητα εξειδικευμένων εφαρμοστικών κανονισμών. 

Αναλυτική Περιγραφή Έργου 
Συνοπτικά, για την επίτευξη των στόχων του έργου και την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ προς την Eurostat, θα πρέπει ο ανάδοχος να υλοποιήσει κατ’ελάχιστον τις παρακάτω διακριτές 

ενέργειες: 

 Σχεδιασμός, ανάπτυξη, δοκιμή και διαχείριση ειδικά δομημένων απογραφικών δεδομένων 

(υπερκύβοι) της Απογραφής Κτιρίων-Πληθυσμού-Κατοικιών (ΚΠΚ) 2021 και των 

συνοδευόμενων αυτά μεταδεδομένων και την διάδοσή τους μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών 

(web services) στο σύστημα Eurostat Census Hub. 

 Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, δοκιμή και θέση σε παραγωγική λειτουργία των ήδη 

διαθέσιμων από τη Eurostat εργαλείων και εφαρμογών. 

 Διασύνδεση με το κεντρικό Census Hub, δοκιμές, έλεγχοι και θέση σε παραγωγική λειτουργία. 

 Σχεδιασμός, ανάπτυξη, δοκιμή και θέση σε παραγωγική λειτουργία νέων διαδικτυακών 

υπηρεσιών και βοηθητικών εργαλείων, πέραν των ήδη διαθέσιμων, για τη διάθεση μέσω 

Census Hub των δεδομένων των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ 2021. 
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 Παροχή τεχνικής υποστήριξης και αντιμετώπισης προβλημάτων κατά τα πρώτα στάδια 

λειτουργίας του συστήματος. 

 Ανάπτυξη υποσυστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης διαδικασιών 

Για την ικανοποίηση των παραπάνω στόχων, το έργο του αναδόχου περιλαμβάνει τους παρακάτω 

στόχους-ορόσημα: 

 Ανάλυση προδιαγραφών και παρουσίαση αναλυτικής καταγραφής όλων των απαραίτητων 

βημάτων για τη ολοκλήρωση του έργο και των απαραίτητων παραδοτέων 

 Συλλογή πληροφοριών από τα εσωτερικά συστήματα του οργανισμού καθώς και εξωτερικές 

πηγές 

 Εκπόνηση αρχιτεκτονικής συστήματος διαχείρισης των Δεδομένων και περιγραφή υποδομών  

 Εγκατάσταση και παραμετροποίηση υποδομών 

 Επεξεργασία και μετασχηματισμός των δεδομένων και μεταδεδομένων και παραγωγή των 

απαιτούμενων υπερκύβων 

 Τροφοδότηση του συστήματος Census 2021 με τα αποτελέσματα της παραπάνω ανάλυσης με 

βάση την ανάλυση απαιτήσεων για την υλοποίηση των απαραίτητων διεπαφών  

Για την παραγωγή των υπερκύβων, θα απαιτηθεί ανάλυση απαιτήσεων που θα πρέπει να αποτυπωθεί 

αναλυτικά σε σχετικό τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που θα αποτυπώνονται αναλυτικά: 

 Πηγές των δεδομένων και των τύπων τους ( πχ CSV αρχεία, XLS αρχεία, Βάσεις Δεδομένων 

κτλ.) 

 Περιγραφή των μεθόδων για το καθαρισμό των δεδομένων (data cleansing) και την 

επιβεβαίωση της ορθότητας τους (validation rules) 

 Ανάλυση μεταδεδομένων που αφορούν το στοιχεία των απογραφών 

 Περιγραφή και αναλυτική αποτύπωση της βάσης δεδομένων για την προσωρινή αποθήκευση 

των δεδομένων  

 Περιγραφή και αποτύπωση των προδιαγραφών δεδομένών και μεταδεδομένων με βάση το 

πρότυπο SDMX, όπως αυτό περιγράφει από την ομάδα Eurostat 

 Ανάλυση των κύβων και των διαστάσεων τους (βλ. Παράρτημα) 

 Περιγραφή των διεπαφών (Interfaces) και του μηχανισμού μεταφοράς των δεδομένων στο 

σύστημα Census 2021 

Η ανάλυση απαιτήσεων θα εκτελεστεί σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της αναθέτουσας αρχής και 

την αρμόδια ομάδα εργασίας της Eurostat που θα παρέχει την απαραίτητη περιγραφή των ειδικών 

απαιτήσεων με βάση τις Ευρωπαϊκές Διατάξεις και Κανονισμούς για την ενημέρωση του συστήματος 

Census-Hub. 

Τα τελικά παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν: 

1) Πλήρως λειτουργικό περιβάλλον άντλησης δεδομένων από το τοπικό σύστημα και τροφοδότησης 

του κεντρικού Census Hub. 

2) Σύστημα άντλησης δεδομένων και δημιουργίας των απαιτούμενων 44 ομάδων υπερκύβων 
θεματικών μεταβλητών, των μεταδεδομένων για αυτούς και την διάθεση τους μέσω Διαδικτυακών 

υπηρεσιών (web services) προς την Eurostat και τους τελικούς χρήστες του συστήματος Eurostat 

Census Hub. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο έργο δεν περιλαμβάνει εργασίες εφαρμογής κανόνων 

στατιστικού απορρήτου στα υπό διάχυση δεδομένα, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο άλλου έργου. 
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Ειδικές πληροφορίες και λεπτομέρειες για το τεχνικό υπόβαθρο του Census Hub και των απαιτήσεων των 

υπερκύβων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα, στο τέλος του παρόντος αρχείου. 

1.3.1 Ειδικές προδιαγραφές υπερκύβων 

Οι 44 ομάδες υπερκύβων αναλύονται σε: 

 41 θεματικές ομάδες απογραφικών μεταβλητών (HC01-HC41), 

 1 υπερκύβο για συγκεκριμένες μεταβλητές που αποδίδονται σε ψηφιδωτή γεωχωρική δομή 

(υπερκύβος grid) και 

 2 υπερκύβους που έχουν να κάνουν με στοιχεία ποιοτικής περιγραφής των απογραφικών 

μεταβλητών (ποιοτικοί υπερκύβοι QHC1 & QHC2). 

Οι 41 θεματικές ομάδες υπερκύβων τις οποίες τα Κ-Μ πρέπει να διαβιβάσουν στο Census Hub 

αναπτύσσονται σε 119 επιμέρους υπερκύβους. Ο ανάδοχος δεν θα εφαρμόσει κανόνες εμπιστευτικότητας 

κατά την επεξεργασία των απογραφικών δεδομένων για την δημιουργία των 44 θεματικών υπερκύβων, 

καθώς αυτή αποτελεί αντικείμενο άλλης εργασίας. 

Τα 44 θεματικά σύνολα υπερκύβων δημιουργούνται από την επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων 

των μεταβλητών των απογραφικών δελτίων Κατοικίας-Νοικοκυριού και Ατόμου, που καταγράφηκαν κατά 

την διάρκεια των  απογραφών Κτιρίων-Πληθυσμού-Κατοικιών (ΚΠΚ) 2021.  

Τα στατιστικά δεδομένα συνοδεύονται απαραιτήτως με τα αντίστοιχα μεταδεδομένα, τα οποία 

διευκολύνουν την ερμηνεία των αριθμητικών δεδομένων, περιλαμβάνοντας ειδικούς εννοιολογικούς  

προσδιορισμούς για κάθε χώρα αλλά και μεταδεδομένα πάνω στις πηγές των δεδομένων και την 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την παραγωγή τους. Η δημιουργία των μεταδεδομένων είναι 

απαραίτητη για την επίτευξη της διαφάνειας που απαιτείται για την έγκυρη ερμηνεία των δεδομένων. 

Η δημιουργία των υπερκύβων θα γίνει με την εφαρμογή κανόνων ελέγχου και διαμόρφωσης ερωτημάτων 

(SQL queries) πάνω στους πίνακες της Βάσης Δεδομένων της απογραφής ΚΠΚ 2021 που τηρείται στην 

Δ/νση Πληροφορικής της ΕΛΣΤΑΤ. Η διαμόρφωση των κανόνων ελέγχου θα γίνει με την συνεργασία της 

Διεύθυνσης Πληθυσμού, Απασχόλησης και Κόστους Ζωής με τη Διεύθυνση Πληροφορικής της ΕΛΣΤΑΤ. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παράξει τους 44 υπερκύβους και τα συνοδευόμενα αυτούς μεταδεδομένα με 

βάση τους κανόνες ελέγχου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προκήρυξη. Οι θεματικές μεταβλητές 

των 44 υπερκύβων που πρέπει να διαβιβαστούν στην Επιτροπή (Eurostat) για το έτος αναφοράς 2021 

αναφέρονται στο παράρτημα I.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παράξει σε πρώτη φάση τον υπερκύβο grid και έναν από τους 43 υπερκύβους, 

ενώ οι υπόλοιποι θα παραχθούν σε δεύτερο στάδιο. Η παραγωγή όλων των δύο πρώτων υπερκύβων και η 

επιτυχής μεταβίβασή τους στο περιβάλλον δοκιμών και ελέγχων του Census-hub (validation phase) θα 

αποτελέσουν το κριτήριο της επιτυχούς εκτέλεσης της πρώτης φάσης του έργου. 

Για την ορθή τροφοδότηση του συστήματος με τους κύβους που θα παραχθούν, θα πρέπει να 

ολοκληρωθούν επιτυχώς τα παρακάτω βήματα: 

 Συλλογή, έλεγχος (Validation) και μεταφόρτωση των δεδομένων σε σχεσιακή βάση δεδομένων 

που πρέπει να υλοποιηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 

 Δημιουργία πολλαπλών περιβαλλόντων (Test/Production) για τη διενέργεια δοκιμών  

 Αποθήκευση των SDMX αρχείων από το SDMX Μητρώο. Οι σχετικές προδιαγραφές του 

μητρώου SDMX αποτελούν μέρος της σχετικής ανάλυσης απαιτήσεων του έργου 

 Προσαρμογή των δεδομένων σε SDMX πρότυπα. Αρχικά η προσαρμογή πρέπει να 

επιβεβαιωθεί στο Test περιβάλλον. 
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 Υλοποίηση των απαραίτητων διαστατικών κύβων δεδομένων όπως καθορισθούν στην φάση 

ανάλυσης απαιτήσεων.  

 Εγκατάσταση και παραμετροποίηση, αλλά και δημιουργία των απαραίτητων μηχανισμών 

μεταφοράς δεδομένων (Web Services) στο σύστημα Census 2021. Οι μηχανισμού μεταφοράς 

αρχικά θα πρέπει να ελέγχουν και να επιβεβαιωθούν στο δοκιμαστικό περιβάλλον.  

 Εκτέλεση της παραγωγικής διαδικασίας για την ενημέρωση του συστήματος Census 2021.  

1.3.2 Υπο-εφαρμογή Διαχείρισης και Παρακολούθησης Διαδικασιών. 

Το βασικό σύστημα του Census Hub σε τοπικό/εθνικό επίπεδο θα πρέπει να συνοδεύεται και από μία υπο-

εφαρμογή Διαχείρισης και Παρακολούθησης Διαδικασιών. Στόχος είναι η συλλογή όλων των διαδικασιών 

μέσω μίας ενιαίας πλατφόρμας/κονσόλας με στόχο την απλούστευση της χρήσης και την ελαχιστοποίηση 

σφαλμάτων. Παράλληλα θα υπάρχει παροχή ελεγχόμενης ροής των εργασιών ώστε να παρακολουθούνται 

οι προθεσμίες υποβολής των εκθέσεων ποιότητας που αφορούν τα ποιοτικά και ποσοτικά μεταδεδομένα, 

ώστε να ενημερώνεται έγκαιρα και το προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ. 

Η Εφαρμογή Διαχείρισης θα πρέπει να υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες, κατ’ελάχιστον: 

 Την ιεραρχική διαχείριση χρηστών, ρόλων και δικαιωμάτων πρόσβασης. 

 Προσωποποιημένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένους χρήστες με βαθμό πρόσβασης που θα 

εξαρτάται από το ρόλο του χρήστη. 

 Τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας εργασιών από τα αρμόδια όργανα. Συγκεκριμένα, 

θα μπορούν να παρακολουθούν τον αριθμό των ολοκληρωμένων διαδικασιών, καθώς και τυχόν 

εκκρεμότητες (διαδικασίες που βρίσκονται στο στάδιο μη ολοκληρωμένο). Έτσι θα επιτρέπει στο 

προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ να επισημαίνει έγκαιρα τις καθυστερήσεις και να προχωρά στην αποστολή 

υπενθυμίσεων με τρόπο αυτοματοποιημένο. 

 Διαδικασίες παραγωγής αρχείων και αναφορών (π.χ. σε μορφή αρχείων excel), ώστε οι εσωτερικοί 

χρήστες της ΕΛΣΤΑΤ να είναι σε θέση να εξάγουν αναφορές για την παρακολούθηση της πορείας 

των διαδικασιών (π.χ. πλήρως ολοκληρωμένες εργασίες, εργασίες που εκκρεμούν λόγω μη 
μεταφοράς αρχείων προς το cloud κ.λπ.) με τα κατάλληλα εργαλεία οπτικοποίησης (visualization 

tools). 

 Τη δημιουργία συγκεντρωτικών καταστάσεων με βάση τις οδηγίες της EUROSTAT. 

 Δυνατότητα καταγραφής σφαλμάτων κατά την διαδικασία του data extraction και 

αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική αποστολή ειδοποίησης ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα οι 

απαραίτητες ενέργιες και να αποφεύγονται καθυστερήσεις στην αποστολή των τελικών report 

προς την EUROSTAT. 

Η εφαρμογή διαχείρισης θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκπαιδευτικά ή/και δοκιμαστικά πριν την έναρξη 

αποστολής των επίσημων στοιχείων. Επομένως, θα προβλέπεται διαδικασία διαγραφής ή διαχωρισμού 

των καταχωρίσεων που έγιναν για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή δοκιμαστικά (dummy cases).  

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του νέου πληροφοριακού συστήματος θα αναπτυχθεί σε περιβάλλον 
Oracle APEX 5.1 και ORACLE 11G, ώστε να δοθεί η δυνατότητα της πλήρους και συνεχούς 

μηχανογραφικής υποστήριξης της εφαρμογής από την ΕΛΣΤΑΤ. 

Ο ανάδοχος θα παρέχει ένα χρόνο δωρεάν συντήρηση της εφαρμογής. Ο χρόνος αυτός προσμετράται 

από την στιγμή της οριστικής παραλαβής του έργου.  

 

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

2.1  Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις 
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα ώστε να 

ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών, η οποία και θα πρέπει να παρουσιαστεί στην 

προσφορά του. 

Επιπλέον, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει οργανωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και 

πιστοποίηση ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, στο πεδίο της ανάπτυξης υπολογιστικών συστημάτων ή 

παρεμφερούς ιδιότητας. Η απουσία των ανωτέρω στοιχείων από το φάκελο της προσφοράς συνιστούν 

λόγο απόρριψης αυτής. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία σε τρία (3) τουλάχιστον έργα 

ανάπτυξης λογισμικού, ανάλογου μεγέθους και πολυπλοκότητας, που υλοποιήθηκαν κατά την τελευταία 

τριετία, με χρήση των ζητουμένων τεχνολογιών (.Net και Oracle Apex). Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει 

να συμπεριλάβει στην προσφορά του συνοπτική περιγραφή τουλάχιστον δύο (2) από αυτά τα έργα. 

Τέλος, και κυρίως όσον αφορά στα μέρη Α και Β, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει εκτελέσει, 

τουλάχιστον ένα (1) έργο, τα τελευταία τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, το 

οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει υπηρεσίες DATA MASKING σε βάση δεδομένων ORACLE, βάσει 

συγκεκριμένων κριτηρίων. 

Προς απόδειξη των ανωτέρων, ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλλει με την 

προσφορά του, κατάλογο (κατάλληλα υπογεγραμμένο) παρόμοιων ή συναφών έργων με συνοπτική 

περιγραφή των κυριότερων, αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, 

του χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη του έργου, τυχόν εταίρων, καθώς και του ποσοστού (%) 

συμμετοχής του υποψηφίου σε αυτά. Η απουσία των ανωτέρω στοιχείων από το φάκελο της προσφοράς 

συνιστούν λόγο απόρριψης αυτής. 

2.2  Ομάδα έργου 

Η ομάδα έργου είναι ένας από τους κρισιμότερους παράγοντες επιτυχίας του έργου, εξ ου και δίνεται σ’ 

αυτήν ιδιαίτερη βαρύτητα. 

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα ώστε 

να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών, η οποία και θα πρέπει να παρουσιαστεί 

στην προσφορά του. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το 

σχήμα διοίκησης, την οργάνωση και τον προγραμματισμό του έργου, το προσωπικό που θα διαθέσει για 

τη διοίκηση και υλοποίηση του έργου, τις δεξιότητες που το προσωπικό αυτό διαθέτει, καθώς και για το 

αντικείμενο και τον χρόνο απασχόλησής τους στο έργο (ανθρωποπροσπάθεια). Τυχόν αλλαγή του 

προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής 

Παραλαβής του έργου. 

Ακολούθως προσδιορίζονται τα ελάχιστα απαιτούμενα μέλη και οι αντίστοιχοι ρόλοι που πρέπει να έχουν 

τα μέλη της ομάδας έργου του Αναδόχου επί ποινή απορρίψεως: 

i. Συντονιστής Έργου / Τεχνικός Υπεύθυνος 

Υπεύθυνος για την καθοδήγηση, τον προγραμματισμό-συντονισμό και την εκτέλεση των δραστηριοτήτων 
της Ανάλυσης / Σχεδιασμού / Ανάπτυξης / Δοκιμών και Εγκατάστασης του λογισμικού της εφαρμογής και 

για τον έλεγχο της ποιότητας των παραδοτέων. Ο Τεχνικός Υπεύθυνος Έργου είναι σε διαρκή στενή 

συνεργασία με τους αρμόδιους της Επιτροπής Παραλαβής και της Δ/νσης Πληροφορικής, από πλευράς της 

ΕΛΣΤΑΤ. 

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα είναι Πτυχίο Ανώτατης Σχολής θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης με 

ειδίκευση στην Πληροφορική και τουλάχιστον 5ετής εμπειρία σε έργα ανάλογου αντικειμένου με αυτό της 

παρούσας διακήρυξης. 
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ii. Πληροφορικός Λογισμικού / Αναλυτής-Προγραμματιστής 

Εμπλέκεται στις εργασίες ανάπτυξης του λογισμικού, προετοιμασίας του για παραγωγική λειτουργία, 

καθώς και στις δραστηριότητες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των εφαρμογών ηλεκτρονικής 
συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Σχεδιάζει, αναπτύσσει και προγραμματίζει παρεμβάσεις 

ανάπτυξης-συντήρησης του κώδικα και δοκιμάζει το λογισμικό των εφαρμογών. Ελάχιστα απαιτούμενα 

προσόντα είναι Πτυχίο Ανώτατης Σχολής θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης, με ειδίκευση στην 

Πληροφορική και τεκμηριωμένη διετή, τουλάχιστον, εμπειρία σε έργα ανάπτυξης διαδικτυακών 

εφαρμογών, web services, βάσεων δεδομένων και επίλυσης προβλημάτων. 

Ειδικότερα, απαιτείται εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με εφαρμογή της 

αρχιτεκτονικής MVC (Mode View Controller), καθώς και γραφικών διεπαφών (front-end), με χρήση 

τεχνολογιών (ενδεικτικά HTML5, CSS3, JavaScript, Ajax, JQuery), στο περιβάλλον .NET, καθώς και σε 

περιβάλλον Oracle, με πιστοποιημένη γνώση και εμπειρία του εργαλείου ORACLE-APEX στο σχεδιασμό και 

ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών. 

 

Προς απόδειξη των ανωτέρω ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην Τεχνική προσφορά 

του: 

α) Περιγραφή και σύνθεση της ομάδας έργου, με την οποία να αποδεικνύεται η τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητά της για την εκπόνηση του παρόντος έργου με βάση την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την 

αποτελεσματικότητά της σε παραχθέντα έργα καθώς και αναφορά των τυπικών προσόντων των 

υπευθύνων διεξαγωγής του έργου, 

β) Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα του προσωπικού του υποψηφίου αναδόχου και των συνεργατών 

του που θα απασχοληθούν στο έργο. 

γ) Απαραίτητα δικαιολογητικά, για την επαρκή απόδειξη των προσόντων του προσωπικού του υποψηφίου 

αναδόχου, της εμπειρίας και των λοιπών ιδιοτήτων του, που περιγράφονται ανωτέρω. 

Η απουσία των ανωτέρω στοιχείων από το φάκελο της προσφοράς συνιστούν λόγο απόρριψης αυτής. 

Για την διακρίβωση όλων των ανωτέρω απαιτούμενων προσόντων του υπευθύνου του έργου και των 

συνεργατών του, της εμπειρίας τους και των λοιπών ιδιοτήτων τους, θα πρέπει να προσκομιστούν όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα, κατά τρόπο, που περιγράφεται στο Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 

74/Α/26.3.2014) και ειδικότερα στο κεφ. Α, που αφορά στην κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων 

αντιγράφων εγγράφων. 

2.3 Χρονοδιάγραμμα 
 

Η χρονική διάρκεια παροχής των ζητουμένων υπηρεσιών θα είναι ως ακολούθως: 

Τμήμα Α: δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Τμήμα Β: δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, εκ των οποίων η ανάπτυξη της εφαρμογής 

οφείλει να έχει ολοκληρωθεί εντός των πρώτων έξι (6) μηνών. Η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη, τόσο 

των υφιστάμενων υποσυστημάτων, όσο και της νέας εφαρμογής, μετά την παράδοσή της, θα καλύπτει 

διάστημα δώδεκα (12) μηνών. 

Τμήμα Γ: δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των εργασιών, για κάθε 

μία εφαρμογή που περιλαμβάνεται στο παρόν έργο, το οποίο θα απεικονίζει όλα τα στάδια ανάλυσης και 

υλοποίησης της εφαρμογής (κατ’ελάχιστον απαιτούνται οι ακόλουθες φάσεις - Φ1: αποτύπωση αναγκών, 
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Φ2: τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός, Φ3: ανάπτυξη εφαρμογής, Φ4: πιλοτικής λειτουργία, Φ5: 

εκπαίδευση χρηστών και προγραμματιστών, Φ6: μετάπτωση σε παραγωγική λειτουργία), καθώς και τις 

περιόδους υποβολής των παραδοτέων ανά φάση. 

2.4 Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης 
Η συντήρηση - υποστήριξη παρέχεται από τον ανάδοχο άμεσα εντός εργάσιμων ωρών και ημερών είτε 

τηλεφωνικά, είτε με απομακρυσμένη πρόσβαση, είτε με φυσική παρουσία. 

Ο ανάδοχος κατά την διάρκεια συντήρησης της σύμβασης οφείλει να προβαίνει στις ακόλουθες εργασίες: 

1. Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης για τη λειτουργία των εφαρμογών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

αποκρίνεται τηλεφωνικά στις κλήσεις της ΕΛΣΤΑΤ άμεσα. 

2. Οι υπηρεσίες υποστήριξης θα παρέχονται από τον ανάδοχο μέσα στις κανονικές ώρες λειτουργίας 

δηλαδή τα χρονικά διαστήματα των εργάσιμων ημερών από Δευτέρα έως Παρασκευή και από 

09:00 έως 17:00. Ο ανάδοχος δύναται να παρέχει υποστήριξη με φυσική παρουσία ή μέσω remote 

access. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει κάθε εφαρμογή με όλες τις βελτιωμένες εκδόσεις, 

μεταβολές ή διορθώσεις που πραγματοποιούνται, δωρεάν, άμεσα και κατόπιν συμφωνίας με την 

ΕΛΣΤΑΤ. Ταυτόχρονα υποχρεούται να ενημερώσει το προσωπικό της τελευταίας σχετικά με τα νέα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώνει σφάλματα του λογισμικού που ενδεχομένως δεν είχαν 

ανακαλυφθεί κατά την περίοδο της αρχικής εγγύησης.  

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώνει σφάλματα του λογισμικού που προκύπτουν και να 

φροντίζει για τη επίλυση οποιουδήποτε άλλου σχετικού προβλήματος εξασφαλίζοντας την ομαλή 

και απρόσκοπτη λειτουργία των ως άνω εφαρμογών. 

6. Ο ανάδοχος παρέχει και υποστήριξη με φυσική παρουσία, όταν απαιτείται, από τον 

προγραμματιστή που υποστηρίζει την εφαρμογή. Σε αυτές τις παρουσίες συμπεριλαμβάνεται και 

η σχετική “βοήθεια” (consultancy) από τον ανάδοχο στους προγραμματιστές της ΕΛΣΤΑΤ όποτε 

κριθεί αναγκαίο από αυτούς να προχωρήσουν σε διορθωτικές παρεμβάσεις (πχ προσθήκη 

ερωτημάτων, αλλαγή ορίων, αλλαγή routing κά.) στις εφαρμογές. Η παρέμβαση θα γίνεται αρχικά 

σε Test περιβάλλον και κατόπιν ελέγχου θα γίνεται deploy στο παραγωγικό περιβάλλον της 

ΕΛΣΤΑΤ. 

7. Ο ανάδοχος οφείλει να ξεκινά τη διερεύνηση των προβλημάτων που του αναφέρονται και στην 

επιδιόρθωση των λαθών που του γνωστοποιούνται και να αποκρίνεται στις κλήσεις της ΕΛΣΤΑΤ 

εντός της ίδιας ημέρας, αν η κλήση δοθεί ως τις 15:00, ή την επόμενη ημέρα αν η κλήση δοθεί 

μετά τις 15:00. 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ CENSUS HUB 

3.1 Census-hub 

Το περιβάλλον Census-hub είναι το αποτέλεσμα των προσπαθειών του Ευρωπαϊκού Στατιστικού 

Συστήματος (ESS) για την καλύτερη διάχυση των αποτελεσμάτων των απογραφών πληθυσμού και 

κατοικιών στην Ευρώπη. Παρέχει στους χρήστες του εύκολη πρόσβαση σε αναλυτικά απογραφικά 

δεδομένα τα οποία είναι δομημένα με τον ίδιο τρόπο και μεθοδολογικά συγκρίσιμα μεταξύ των ΚΜ. 

3.2 Στατιστικά δεδομένα και "κύβοι" 

Τα στατιστικά δεδομένα είναι σύνολα από αριθμητικές παρατηρήσεις οι οποίες περιέχουν την παράμετρο 

του χρόνου. Προκειμένου να καταλάβουμε το νόημά τους χρειαζόμαστε ένα σύνολο από στατιστικά 
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θέματα τα οποία δρουν σαν αναγνωριστικό και περιγραφικό στοιχείο στα στατιστικά δεδομένα. Οι τιμές 

των θεμάτων αυτών μπορούν να κατανοηθούν σαν "διαστάσεις" ενός πολυδιάστατου συστήματος 

συντεταγμένων-επιπέδων το οποίο περιγράφει την έννοια ενός “κύβου δεδομένων” όπως μπορεί να 

απεικονιστεί στο παρακάτω σχήμα, για κύβο 3 διαστάσεων. 

 
Σχήμα 1. Παράδειγμα “κύβου” 3 διαστάσεων στην θεματική περιοχή Τουρισμός. 

Στο παράδειγμα του σχήματος 1 η τιμή 8138 αναπαριστά μια στατιστική μέτρηση (παρατήρηση) η οποία 

περιγράφεται με τις ακόλουθες "στατιστικές συντεταγμένες" (τομή 3 επιπέδων) σε ένα τρισδιάστατο χώρο 

διαστάσεων-θεμάτων (Χώρα, Χρόνος, Τουρισμός) : Η μέτρηση ‘Unit: Number (8138) ’ του θέματος ‘B010 – 

Tourist Campsides’ στην ‘Περιοχή Αναφοράς: France (FR)’, στον χρόνο ‘Time: 31 Δεκεμβρίου 2006’. 

Έτσι ένας “υπερκύβος” μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μια πολυδιάστατη διασταύρωση κατανομών των 

θεματικών μεταβλητών που περιέχει μια τιμή κελιού για τη μέτρηση κάθε κατηγορίας κάθε κατανομής 

που διασταυρώνεται με κάθε κατηγορία οιασδήποτε άλλης κατανομής χρησιμοποιείται σε αυτόν τον 

υπερκύβο. Κάθε θεματική μεταβλητή μπορεί να αναλύεται σε καθορισμένα επίπεδα ανάλυσης (οι 

μεταβλητές και τα επίπεδα ανάλυσής τους για τα δεδομένα της απογραφής ΚΠΚ 2021 επεξηγούνται στον 

Εφαρμοστικό Κανονισμό της Κοινότητας COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017-543 της 

22-03-2017).   

Γενικά μπορούν να αναφερθούν τα εξής για τα θέματα της απογραφής 2021 και των κατανομών τους: 

 Κάθε θέμα προσδιορίζεται από έναν τίτλο.  

 Ο τίτλος του θέματος μπορεί να ακολουθείται από τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο 

συγκεκριμένο θέμα γενικά.  

 Ακολούθως, προσδιορίζεται (-ονται) η (οι) κατανομή (-μές) για το θέμα. Ορισμένα θέματα 

αποτελούν αντικείμενο περισσοτέρων της μιας κατανομών, από τις οποίες κάθε μία 

χαρακτηρίζεται από διαφορετικό επίπεδο λεπτομέρειας. Στις περιπτώσεις που συμβαίνει αυτό, το 

«H» προσδιορίζει τις κατανομές με το υψηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας, το «M» προσδιορίζει τις 

κατανομές με μέσο επίπεδο λεπτομέρειας, το «L» προσδιορίζει τις κατανομές με το χαμηλότερο 

επίπεδο λεπτομέρειας και το «N» προσδιορίζει την κατανομή που αναφέρεται στο εθνικό επίπεδο.  

 Προσδιορίζονται τα σύνολα για τα οποία ισχύουν οι κατανομές. Κάθε κατανομή μπορεί να 

ακολουθείται από περαιτέρω τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν ειδικά τη συγκεκριμένη 

κατανομή. 
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Ειδικά ο 42ος υπερκύβος αποτελεί εξαίρεση γιατί είναι δισδιάστατος πίνακας, όπου 12  απογραφικές 

μεταβλητές της απογραφής ΚΠΚ 2021 θα αποδοθούν στα συγκεκριμένα κελιά-φατνία με εμβαδόν 1 km2 

του Ευρωπαϊκού γεωχωρικού καννάβου αναφοράς που αντιστοιχεί σε κάθε χώρα 

(https://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/grids). Η επεξεργασία και τα στοιχεία του 

παραγόμενου υπερκύβου θα πρέπει να είναι συμβατά με όσα προβλέπει η Κοινοτική Οδηγία INSPIRE 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32007L0002) για την παραγωγή και διάχυση 

στατιστικής πληροφορίας με μορφή καννάβου (INSPIRE Data Specification on Geographical Grid Systems – 

Technical Guidelines https://inspire.ec.europa.eu/Themes/131/2892. Η επεξεργασία των απογραφικών 

μεταβλητών και η γεωχωρική συσχέτιση και απόδοση στα κελιά του Ευρωπαϊκού γεωχωρικού καννάβου 

αναφοράς θα πρέπει να γίνει μέσω της χρήσης των καρτεσιανών συντεταγμένων (Χ,Υ) της θέσης των 

κατοικιών που σχετίζονται με αυτές, μέσω προγράμματος GIS.  

Οι προδιαγραφές δημιουργίας των 44 υπερκύβων και η περιγραφή των μεταβλητών που αποτελούν τις 

διαστάσεις τους βρίσκονται αναλυτικά για τον καθένα μαζί με τους προσδιορισμούς των δομών 

δεδομένων και των αποδεκτών τιμών στο SDMX Repository ( https://webgate.ec.europa.eu/sdmxregistry , 

Data Structures (DSDs), Codelists) και περιγράφονται στο Παράρτημα Ι. Οι προδιαγραφές είναι σύμφωνες 

με όσα αναφέρονται στους Κοινοτικούς εφαρμοστικούς κανονισμούς που αναφέρονται στο Παράρτημα 2. 

3.2.1 Συστατικά στοιχεία ενός κύβου: Διαστάσεις, χαρακτηριστικά και μετρήσεις. 

Τα περιγραφικά στοιχεία ενός κύβου διακρίνονται σε διαστάσεις (Dimensions) οι οποίες περιγράφουν τα 

δεδομένα και δημιουργούν το αναγνωριστικό των σχετιζόμενων δεδομένων και σε χαρακτηριστικά 

(Αttributes) τα οποία παρέχουν επιπλέον περιγραφική πληροφορία η οποία χαρακτηρίζει τα δεδομένα. Τα 

χαρακτηριστικά για παράδειγμα είναι η μονάδα μέτρησης ή η πληροφορία για την κατάσταση μιας 

παρατήρησης (προσωρινή, κατ’ εκτίμηση, αναθεωρημένη κλπ.) όσον αφορά την εμπιστευτικότητα των 

δεδομένων. Οι μετρήσεις (Μeasures) είναι οι τιμές που αναφέρονται στο υπό μελέτη φαινόμενο. Ενώ η 

αναπαράσταση των δεδομένων μπορεί να γίνεται μέσω των μετρήσεων μιας κύριας μεταβλητής σε μια 

χρονοσειρά, σε μία διαθεματική αναπαράσταση (σημείο τομής πολλαπλών επιπέδων) υπάρχουν 

πολλαπλές μετρήσεις κατά μια συγκεκριμένη διάσταση. 

3.2.2 Τεχνικός μορφότυπος για τη διαβίβαση στοιχείων  

Ο τεχνικός μορφότυπος που χρησιμοποιείται για τη διαβίβαση στοιχείων και μεταδεδομένων για το έτος 

αναφοράς 2021 είναι ο μορφότυπος “Statistical Data and Metadata eXchange (SDMX). Τα KM διαβιβάζουν 

τα απαιτούμενα στοιχεία τηρώντας τους ορισμούς διάρθρωσης στοιχείων και τις σχετικές τεχνικές 

προδιαγραφές που παρέχονται από την Επιτροπή (Eurostat). Τα KM αποθηκεύουν έως την 1η Ιανουαρίου 

2035 τα απαιτούμενα στοιχεία και μεταδεδομένα για τυχόν μεταγενέστερη διαβίβασή τους, αν ζητηθεί 

από την Επιτροπή (Eurostat). Περισσότερες πληροφορίες για το SDMX καθώς και γλωσσάρι της 

χρησιμοποιού-μενης ορολογίας μπορεί να αναζητηθούν στην διεύθυνση https://sdmx.org/. Για την 

δημιουργία και μεταβίβαση των στοιχείων των 44 υπερκύβων της απογραφής ΚΠΚ 2021 θα 

χρησιμοποιηθεί η έκδοση SDMX 2.0 και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες (data structures, codelists) για 

αυτούς βρίσκονται στη διεύθυνση https://webgate.ec.europa.eu/sdmxregistry/  του μητρώου για το SDMX. Ο 

ανάδοχος του έργου θα παράγει τους 44 υπερκύβους με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η μετατροπή τους 

στον μορφότυπο SDMX. 

3.2.3 Μεταδεδομένα και υποβολή εκθέσεων ποιότητας  

Τα Κράτη Μέλη έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat), έως τις 31 Μαρτίου 2024, τις 

γενικές πληροφορίες και τα στοιχεία και μεταδεδομένα που αφορούν την ποιότητα τα οποία 

προσδιορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 2017/881, αναφορικά με τις απογραφές του 
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πληθυσμού και στέγασης, για το έτος αναφοράς 2021 και αναφορικά με τα στοιχεία και τα μεταδεδομένα 

που έχουν διαβιβάσει στην Επιτροπή (Eurostat) βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/712. 

Τα μεταδεδομένα και η πληροφορία σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων που σχετίζεται με την 

απογραφή του 2021 είναι 2 ειδών : 

(α) ποσοτικά μεταδεδομένα (τα οποία επίσης αναφέρονται ως ‘ποιοτικοί υπερκύβοι’ ή αλλιώς ‘δεδομένα 

πάνω στην ποιότητα’) τα οποία είναι μια ποσοτική εκτίμηση των διαφορετικών διαστάσεων που 

σχετίζονται με την ποιότητα των δεδομένων, όπως ακρίβεια, πληρότητα, συνοχή κλπ.  

(β) ποιοτικά ή μεταδεδομένα κειμένου, τα οποία είναι ένα σύνολο από δομημένη πληροφορία σε μορφή 

κειμένου με την οποία εξηγείται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για να παραχθούν τα απογραφικά 

δεδομένα (περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις με τις οποίες έγινε συνδυασμός διαφορετικών πηγών για να 

παραχθεί το επιθυμητό στατιστικό αποτέλεσμα) συν οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία ως 

συμπλήρωμα. 

3.3 Αποστολή Δεδομένων και Μεταδεδομένων 

Το πρόγραμμα μετάδοσης  των δεδομένων και μεταδεδομένων αποτελείται από την μετάδοση των 

ποσοτικών δεδομένων (υπερκύβοι), των μεταδεδομένων (ποιοτικοί υπερκύβοι) και των περιγραφικών 

μεταδεδομένων (τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και το 

υπόβαθρο των ιδιαίτερων απογραφικών διαδικασιών που ακολούθησε κάθε ΚΜ). 

H Eurostat θα παράσχει όλη την τεχνική υποδομή για την εναρμονισμένη συλλογή της απαιτούμενης 

πληροφορίας η οποία όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα αποτελείται από 2 ξεχωριστά κανάλια 

μεταφοράς: 

 

 

1.  τα ποσοτικά δεδομένα και μεταδεδομένα (ποιοτικοί υπερκύβοι) θα συλλεγούν μέσω του Census Hub 

2. όλα τα μεταδεδομένα κειμένου θα συλλεγούν με την χρήση του ESS Metadata Handler (ESS-MH), του 

εργαλείου που παρέχει η Eurostat 
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Σύμφωνα με το άρθρο 6 του εφαρμοστικού κανονισμού 2017/881 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Μαΐου 2017 τα 

απογραφικά δεδομένα του 2021 πρέπει να είναι διαθέσιμα στον μορφότυπο SDMX και τα ΚΜ θα πρέπει 

να χρησιμοποιήσουν τους προσδιορισμούς δομών δεδομένων και τις τεχνικές προδιαγραφές που 

παρέχονται από την Eurostat. Η χρήση του EU Census Hub αναφέρεται ρητά για την διάχυση των 

δεδομένων του 2021 και είναι η πιο αποδοτική και χωρίς προβλήματα προσέγγιση για την διάχυση των 

δεδομένων μια και αυτό έχει ήδη αποδειχθεί με την χρήση των απογραφικών δεδομένων του 2011. Τα ΚΜ 

θα αποθηκεύουν τα απαιτούμενα δεδομένα και μεταδεδομένα μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2035 για 

οποιαδήποτε μεταβίβαση στοιχείων μετά το 2024 απαιτήσει η Επιτροπή (Eurostat). 

 

3.3.1 Μεταβίβαση της ποσοτικών δεδομένων και μεταδεδομένων — το Census Hub 

Το Census Hub είναι το κεντρικό σημείο πρόσβασης που παρέχει η Eurostat για όλες τις πληροφορίες των 

απογραφών πληθυσμού όλων των ΚΜ της Ευρώπης. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του εφαρμοστικού 

κανονισμού 2017/881 της Επιτροπής της 23ης Μαΐου 2017 όλα τα ΚΜ θα πρέπει να παράσχουν τα 

ακόλουθα σύνολα δεδομένων στο Census Hub: 

• τους 119 υπερκύβους που αναφέρονται στο Παράρτημα I του Εφαρμοστικού κανονισμού 

2017/712 της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2017 

• τους 2 ποιοτικούς υπερκύβους QHC1 και QHC2 (quality hypercubes) που περιγράφονται στο 

παράρτημα του Εφαρμοστικού κανονισμού 2017/881 της Επιτροπής της 23ης Μαΐου 2017 

• το σύνολο δεδομένων σε πλέγμα 1 τετρ.χλμ (υπερκύβος grid) όπως αναφέρεται στο παράρτημα 

του Εφαρμοστικού κανονισμού  2018/1799 της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2018 

Η Eurostat παρέχει την υποδομή λογισμικού αναφοράς SDMX (SDMX-RI) σε όλες Στατιστικές υπηρεσίες, η 

οποία χρησιμοποιείται για να χαρτογραφηθεί σωστά η ποσοτική πληροφορία (με λίγα λόγια οι πίνακες 

των υπερκύβων) στην σωστή δομή δεδομένων SDMX και να γίνει προσβάσιμη προς τους χρήστες μέσω 

μιας εξειδικευμένης διαδικτυακής υπηρεσίας (web service).  

3.3.2 Διαβίβαση των περιγραφικών μεταδεδομένων — ESS Metadata Handler 

Επιπρόσθετα στα ποσοτικά δεδομένα και μεταδεδομένα που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 6.1, οι 

Ευρωπαϊκοί κανονισμοί για την απογραφή του 2021 EU παρέχουν σημαντική πληροφορία η οποία θα 

πρέπει να μεταδοθεί σε μορφή κειμένου, τόσο σαν πληροφορία υποβάθρου της απογραφής όσο και σαν 

περιεχόμενο των αναφορών σχετικά με την ποιότητα των στοιχείων. 

Για τα μεταδεδομένα κειμένου, η Eurostat παρέχει  την δομή Euro-SDMX Metadata Structure (ESMS). Το 

ESMS είναι ένα πρότυπο για την μεταβίβαση των μεταδεδομένων που βασίζεται στο πρότυπο SDMX, το 

οποίο είναι σε χρήση από το 2009, βασισμένο στον κανονισμό (EC) No 223/2009 και την επακόλουθη 

τροποποίησή του. Σύμφωνα με το πρότυπο ESMS, τα μεταδεδομένα διευθετούνται σε “έννοιες” οι οποίες 

ομαδοποιούνται σε 19 θεματικές ενότητες. Για τα μεταδεδομένα της απογραφής του 2021 έγιναν 

τροποποιήσεις από την Eurostat στην δομή του ESMS έτσι ώστε να επιτευχθεί καλύτερη αντιστοίχιση 

μεταξύ των απαιτήσεων των κανονισμών της απογραφής του 2021 και της επέκτασης της δομής ESMS. 

Το λογισμικό με το οποίο τα ΚΜ θα μεταβιβάσουν τα μεταδεδομένα ESMS είναι ο ESS Metadata Handler 

(ESS-MH). Ο ESS-MH είναι μια δικτυακή εφαρμογή η οποία επιτρέπει  στα ΚΜ να εισάγουν, αποθηκεύσουν 

και μεταβιβάσουν μεταδεδομένα σύμφωνα με το πρότυπο ESMS. Περισσότερες πληροφορίες για τον ESS-

MH δίνονται στην διεύθυνση https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdmx-infospace/sdmx-it-tools/ess-mh . 





 

Σελίδα 73 

3.4 SDMX 

Η διεθνής πρωτοβουλία Statistical Data and Metadata eXchange - SDMX στοχεύει στην ανάπτυξη και την 

εφαρμογή περισσότερο αποδοτικών διαδικασιών για την ανταλλαγή και διαμοιρασμό της στατιστικής 

πληροφορίας και των μεταδεδομένων μεταξύ διεθνών οργανισμών και κρατών που είναι μέλη της. 

Απαρτίζεται από τεχνικά και στατιστικά πρότυπα, πληροφοριακή υποδομή και εργαλεία πληροφορικής. Το 

SDMX παρέχει ένα τρόπο μοντελοποίησης των στατιστικών δεδομένων, των δομικών μεταδεδομένων και 

των διαδικασιών ανταλλαγής τους. Το SDMX επίσης καθορίζει ένα μοντέλο για επιπρόσθετα 

επεξηγηματικά μεταδεδομένα τα οποία συνήθως είναι σε μορφότυπο κειμένου.  

 

Σχήμα. Συνοπτική περιγραφή των διαδικασιών του SDMX. 

 

Το πληροφοριακό μοντέλο του SDMX, το SDMX-IM (Information Model) επιτρέπει μέσα από ένα 

δομημένο σχεδιασμό τον προσδιορισμό μιας σύνθετης  πινακοειδούς δομής η οποία βρίσκεται συχνά στα 

στατιστικά δεδομένα. Στον πυρήνα του πληροφοριακού μοντέλου του SDMX (SDMX-Information Model) 

βρίσκεται μια γλώσσα μοντελοποίησης εννοιών με την οποία περιγράφεται η δομή των στατιστικών 

δεδομένων και μεταδεδομένων και προσδιορίζονται οι έννοιες και οι κωδικοί που θα χρησιμοποιηθούν. 

Αυτές οι τυποποιημένες περιγραφές ονομάζονται Προσδιορισμός Δομής Δεδομένων - Data Structure 

Definition (DSD) για τα δεδομένα των υπερκύβων και Προσδιορισμός Δομής Μεταδεδομένων - Metadata 

Structure Definition (MSD) για τα μεταδεδομένα. Περισσότερες  πληροφορίες  για  το  SDMX-Information 

Model  δίνονται  στις http://docs.sdmx.org/en/i1-

doc/Sections/Section2/SDMX_2_1_SECTION_2_InformationModel.html και https://sdmx.org/?page_id=5008  

ιστοσελίδες. 

3.4.1 Προσδιορισμός της Δομής Δεδομένων - Data Structure Definition (DSD) 

Ο προσδιορισμός της Δομής Δεδομένων (DSD) περιγράφει την δομή ενός συγκεκριμένου συνόλου 

δεδομένων διαμέσου μιας λίστας περιγραφικών εννοιών. Καθορίζει ποιες θεματικές έννοιες είναι 

διαστάσεις (dimensions) του κύβου (πχ. συχνότητα, χώρα, μεταβλητή/θέμα, χρονική περίοδος) και ποιες 

είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά (attributes) πχ. μονάδα μέτρησης, ένδειξη εμπιστευτικότητας ή ένδειξη 

κατάστασης. Επιπρόσθετα καθορίζει το βαθμό συσχέτισης για κάθε μία από τις θεματικές έννοιες 

βασισμένο στην δομή που έχει προσδιοριστεί για τον κύβο (Σύνολο δεδομένων, Ομάδες, Σειρές/Τομείς ή 

παρατηρήσεις) καθώς και αν είναι υποχρεωτικές ή υπό συνθήκη.  
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Οι σχετιζόμενες λίστες Αποδεκτών Τιμών παρέχουν πιθανές τιμές για τις διαστάσεις του κύβου καθώς και 

τις πιθανές τιμές των χαρακτηριστικών εφόσον αυτές δεν προσδιορίζονται μέσα από ελεύθερο κείμενο.  

Έτσι μια Δομή Δεδομένων είναι ένα σύνολο από περιγραφικές έννοιες που σχετίζονται με ένα σύνολο 

δεδομένων, οι οποίες επιτρέπουν σε οποιοδήποτε χρήστη να καταλάβει τι σημαίνουν τα δεδομένα αυτά. 

Οι προσδιορισμοί Δομής Δεδομένων για τους υπερκύβους της απογραφής του 2021 είναι 

οριστικοποιημένοι και διαθέσιμοι στο μητρώο του Euro-SDMX στη διεύθυνση 

https://webgate.ec.europa.eu/sdmxregistry/ . 

Ο προσδιορισμός της Δομής Δεδομένων ειδικά για τον υπερκύβο grid είναι ήδη διαθέσιμος στο μητρώο 

του Euro-SDMX με κωδικό DSD ID = ESTAT+CENSUS_GRID_DSD+2.0. Η λίστα Αποδεκτών Τιμών για την 

μεταβλητή GEO περιλαμβάνει τους κωδικούς για όλες τις χώρες σε επίπεδο NUTS 2021, ενώ για κάθε 

χώρα θα δοθεί και η αντίστοιχη λίστα κωδικών για το επίπεδο LAU μόλις αυτό οριστικοποιηθεί.  

3.4.2 Λίστες Αποδεκτών Τιμών – Codelists 

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι τιμές που παίρνει μια διάσταση ενός υπερκύβου προσδιορίζονται από 

μια λίστα τιμών. Η κάθε τιμή στη λίστα δίνεται με μια συντόμευση-κωδικό και την περιγραφή του π.χ. ο 

κωδικός ανεξαρτήτως γλώσσας μπορεί να είναι προκειμένου για την Γερμανία (= DE) και η περιγραφή του 

αναλόγως μπορεί να είναι (= Deutschland – στα γερμανικά ή Allemagne – στα γαλλικά κοκ). Οι τιμές των 

χαρακτηριστικών μπορούν να αναπαρασταθούν με κωδικούς ή αριθμητικές τιμές σε περιγραφή με 

ελεύθερο κείμενο, ειδικά εάν συσχετίζονται με κάποιο ανώτερο επίπεδο πχ. το γενικό σύνολο των 

δεδομένων.   

3.4.3 Προσδιορισμός Δομής Μεταδεδομένων - Metadata Structure Definition (MSD) 

Ο προσδιορισμός Δομής Μεταδεδομένων περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται τα σύνολα 

μεταδεδομένων τα οποία περιέχουν μεταδεδομένα αναφοράς. Συγκεκριμένα καθορίζει τον τρόπο με τον 

οποίο ανταλλάσσονται τα μεταδεδομένα, πως σχετίζονται μεταξύ τους, πως αναπαρίστανται (είτε ως 

ελεύθερο κείμενο, είτε ως κωδικοποιημένες τιμές) και με ποια άλλα αντικείμενα (υπηρεσίες, ροές 

δεδομένων, πάροχοι δεδομένων κ.α.) σχετίζονται.  

Κάθε οργανισμός που παρέχει πληροφορία σχετικά με την χρήση των στατιστικών δεδομένων 

χρησιμοποιεί ένα σύνολο από  έννοιες μεταδεδομένων (πχ. συχνότητα της διάχυσης των δεδομένων, 

περιοχή αναφοράς, πηγές των δεδομένων, επικαιρότητα των δεδομένων) για να παρουσιάσει τα 

χαρακτηριστικά και την ποιότητα των δεδομένων. Τα μεταδεδομένα αναφοράς μπορεί να συνδέονται με 

διαφορετικά αντικείμενα (πχ. με ένα σύνολο δεδομένων, με μια χρονοσειρά ή με μια παρατήρηση).  

Πρόσφατα η νέα υποδομή Euro-SDMX Metadata Structure (ESMS) στοχεύει στην τεκμηρίωση 

μεθοδολογιών,  της ποιότητας και της στατιστικής παραγωγής εν γένει. Η υποδομή ESMS χρησιμοποιεί 

αρχές του SDMX και υποστηρίζεται από ένα μορφότυπο XML μεταδεδομένων πλήρως συμβατό με το 

SDMX version 2.0 και την δομή του MSD. Τα περισσότερα μεταδεδομένα αναφοράς του ESMS εισάγονται 

ως ελεύθερο κείμενο, αν και κάποια από αυτά ακολουθούν μια λίστα αποδεκτών κωδικών (π.χ. 

συχνότητα, ή περιοχή αναφοράς). 

Η Κοινοτική οδηγία INSPIRE καθορίζει ότι συγκεκριμένα μεταδεδομένα θα πρέπει να συνοδεύουν τα 

πλεγματικά δεδομένα που θα αποδοθούν στον υπερκύβο grid. Θα υπάρξουν 2 συλλογές μεταδεδομένων 

μέσω 2 προσδιορισμών Δομής Μεταδεδομένων (MSD) : 

α) Μια που συνδυάζει τα πρότυπα της Eurostat με συγκεκριμένες απαιτήσεις για τους απογραφικούς 

υπερκύβους 
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β)  Μια που συνδυάζει τα πρότυπα της Eurostat standards σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας INSPIRE 

για τα πλεγματικά δεδομένα (grid data) 

3.4.4 Περιγραφή της υποδομής SDMX-Reference Infrastructure (SDMX-RI). 

Η υποδομή SDMX-Reference Infrastructure (SDMX-RI) είναι ένα σύνολο από επιλέξιμα και 

επαναχρησιμοποιούμενα εργαλεία τα οποία επιτρέπουν την παραγωγή και διάδοση των δεδομένων και 

μεταδεδομένων που βρίσκονται σε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων διάχυσης στοιχείων στον εξωτερικό 

κόσμο, μέσω της χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών. Η χαρτογράφηση-αντιστοίχιση μεταξύ των δομών του 

μοντέλου του SDMX-RI και των στοιχείων των πινάκων των βάσεων δεδομένων διάχυσης στοιχείων 

πραγματοποιείται με την χρήση του εργαλείου SDMX - Mapping Assistant. Στην ιστοσελίδα 

https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/sdmx-ri_en υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την υποδομή 

SDMX-Reference Infrastructure. 

3.4.5 SDMX Mapping Assistant – Περιγραφή και κύριος στόχος του λογισμικού. 

Η εφαρμογή Mapping Assistant στοχεύει στο να διευκολύνει την αντιστοίχιση (χαρτογράφηση) μεταξύ των 

δεδομένων και μεταδεδομένων που παρέχονται μέσω ενός προσδιορισμού Δομής Δεδομένων (DSD) ενός 

μηνύματος SDMX-ML (προσδιορισμοί σε μορφή XML για την ανταλλαγή δομών, δεδομένων και 

μεταδεδομένων αναφοράς) και των δεδομένων που βρίσκονται σε μια βάση δεδομένων, σε ένα 

περιβάλλον διάχυσης στοιχείων.  

Ο Mapping Assistant διατηρεί μια βάση αντιστοιχίσεων μεταξύ του SDMX και του τοπικού αποθηκευτικού 

σχήματος δεδομένων. Στην υποδομή αναφοράς SDMX Reference Infrastructure, ο Mapping Assistant 

παρέχει πληροφορία αντιστοίχισης (χαρτογράφησης) στο πρόγραμμα ανάκτησης δεδομένων Data 

Retriever.Ο Data Retriever συνδέεται με την αποθηκευτική βάση των χαρτογραφήσεων και αποκτά 

πρόσβαση στις κατάλληλες χαρτογραφήσεις (αντιστοιχίσεις) για να μετατρέψει τα SDMX-ML ερωτήματα 

σε ερωτήματα SQL προς την βάση δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην διεύθυνση 

https://sdmx.org/?page_id=4620 . Η ΕΛΣΤΑΤ θα υλοποιήσει την εφαρμογή Mapping Assistant με χρήση της 

τεχνολογίας .ΝΕΤ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 76 

4. ΥΠΕΡΚΥΒΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021 

4.1 41 Ομάδες Υπερκύβων με επιμέρους ανάλυση της κατανομής τους 

 

No Total Breakdowns 

 Group 1 

Total 

population 

GEO.N. SEX. AGE.H. LMS.H. HST.H. FST.H.    

1.1  GEO.N. SEX. AGE.H. LMS.H.      

1.2  GEO.N. SEX. AGE.H.  HST.H.     

1.3  GEO.N. SEX. AGE.H.   FST.H.    

1.4  GEO.N. SEX.  LMS.H. HST.H.     

 Group 2 

Total 

population 

GEO.M. SEX. AGE.M. LMS.L. HST.H. FST.H. HAR. LOC.  

2.1  GEO.M. SEX. AGE.L. LMS.L.  FST.H.    

2.2  GEO.M. SEX. AGE.L.  HST.H.  HAR.   

2.3  GEO.M. SEX. AGE.M.    HAR. LOC.  

 Group 3 

Total 

population 

GEO.H. SEX. AGE.M. HST.M. LMS.L.     

3.1  GEO.H. SEX. AGE.M.       

3.2  GEO.H. SEX.  HST.M.      

3.3  GEO.H. SEX.   LMS.L.     

 Group 4 

Total 

population 

GEO.L. SEX. AGE.H. CAS.H. OCC. EDU.    

4.1  GEO.L. SEX. AGE.H. CAS.H.      

4.2  GEO.L. SEX. AGE.H.  OCC.     

4.3  GEO.L. SEX. AGE.H.   EDU.    

 Group 5 

Total 

GEO.L. SEX. AGE.M. OCC. IND.L. SIE. EDU.   
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No Total Breakdowns 

population 

5.1  GEO.L. SEX. AGE.M. OCC. IND.L.     

5.2  GEO.L. SEX. AGE.M. OCC.  SIE.    

5.3  GEO.L. SEX. AGE.M. OCC.   EDU.   

5.4  GEO.L. SEX. AGE.L.   SIE. EDU.   

5.5  GEO.N. SEX.  OCC. IND.L.  EDU.   

5.6  GEO.L. SEX. AGE.M.  IND.L. SIE.    

5.7  GEO.L. SEX. AGE.L.  IND.L.  EDU.   

 Group 6 

Total 

population 

GEO.L. SEX. AGE.M. LPW.N. OCC. IND.L. SIE. EDU.  

6.1  GEO.L. SEX. AGE.M. LPW.N. OCC.     

6.2  GEO.L. SEX. AGE.M. LPW.N.    EDU.  

6.3  GEO.L. SEX.  LPW.N.  IND.L. SIE.   

 Group 7 

Total 

population 

GEO.N. SEX. AGE.M. LPW.L. IND.L. SIE.    

7.1  GEO.N. SEX. AGE.M. LPW.L. IND.L.     

7.2  GEO.N. SEX. AGE.M. LPW.L.  SIE.    

 Group 8 

Total 

population 

GEO.H. SEX. COC.L. POB.L.      

8.1  GEO.H. SEX. COC.L.       

8.2  GEO.H. SEX.  POB.L.      

 Group 9 

Total 

population 

GEO.M. SEX. AGE.M. COC.L. POB.H. YAE.H.    

9.1  GEO.N. SEX. AGE.M. COC.L. POB.H.     

9.2  GEO.M. SEX. AGE.M.   YAE.H.    

9.3  GEO.M. SEX. AGE.M.  POB.H.     
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No Total Breakdowns 

9.4  GEO.M. SEX.   POB.H. YAE.H.    

 Group 10 

Total 

population 

GEO.M. SEX. AGE.M. CAS.L. COC.L. POB.L. YAT.   

10.1  GEO.M. SEX. AGE.M.  COC.L.  YAT.   

10.2  GEO.M. SEX. AGE.M.   POB.L. YAT.   

10.3  GEO.L. SEX. AGE.M. CAS.L. COC.L.  YAT.   

 Group 11 

Total 

population 

GEO.M. SEX. AGE.M. COC.H. YAE.L.     

11.1  GEO.M. SEX. AGE.M. COC.H.      

11.2  GEO.M. SEX.  COC.H. YAE.L.     

 Group 12 

Total 

population 

GEO.M. SEX. AGE.M. COC.M. POB.M. YAE.L. SIE. ROY.  

12.1  GEO.M. SEX. AGE.M.   YAE.L.  ROY.  

12.2  GEO.M. SEX. AGE.M.  POB.M.   ROY.  

12.3  GEO.L. SEX.  COC.M. POB.M.   ROY.  

12.4  GEO.L. SEX. AGE.M.    SIE. ROY.  

 Group 13 

Total 

population 

GEO.M. SEX. AGE.M. COC.M. POB.M. YAE.H. ROY. HAR.  

13.1  GEO.L. SEX.   POB.M. YAE.H.  HAR.  

13.2  GEO.M. SEX. AGE.M.    ROY. HAR.  

13.3  GEO.M.  AGE.M.  POB.M.   HAR.  

13.4  GEO.M.  AGE.M. COC.M.    HAR.  

13.5  GEO.L.   COC.M. POB.M. YAE.H.    

 Group 14 

Total 

population 

GEO.L. SEX. AGE.M. CAS.H. COC.L. POB.L. YAE.L. ROY. HAR. 

14.1  GEO.L. SEX. AGE.M. CAS.H. COC.L.     
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No Total Breakdowns 

14.2  GEO.L. SEX. AGE.M. CAS.H.  POB.L.    

14.3  GEO.L. SEX. AGE.M. CAS.H.   YAE.L.   

14.4  GEO.L. SEX. AGE.M. CAS.H.    ROY.  

14.5  GEO.L. SEX. AGE.L. CAS.L.    ROY. HAR. 

 Group 15 

Total 

population 

GEO.L. SEX. AGE.M. CAS.L. EDU. COC.L. POB.L. YAE.H.  

15.1  GEO.L. SEX. AGE.L. CAS.L. EDU.  POB.L.   

15.2  GEO.L. SEX.  CAS.L. EDU.   YAE.H.  

15.3  GEO.L. SEX.  CAS.L.  COC.L.  YAE.H.  

15.4  GEO.L. SEX. AGE.M. CAS.L.  COC.L. POB.L.   

 Group 16 

Total 

population 

GEO.L. SEX. AGE.M. OCC. COC.L. POB.L. YAE.L. ROY.  

16.1  GEO.L. SEX. AGE.M. OCC. COC.L.     

16.2  GEO.L. SEX. AGE.M. OCC.  POB.L.    

16.3  GEO.L. SEX. AGE.M. OCC.   YAE.L.   

16.4  GEO.L. SEX. AGE.M. OCC.    ROY.  

16.5  GEO.L. SEX.  OCC.  POB.L. YAE.L.   

 Group 17 

Total 

population 

GEO.L. SEX. AGE.M. IND.H. COC.L. YAE.L. ROY.   

17.1  GEO.L. SEX. AGE.M. IND.H. COC.L.     

17.2  GEO.N. SEX. AGE.M. IND.H.  YAE.L.    

17.3  GEO.L. SEX. AGE.M. IND.H.   ROY.   

 Group 18 

Total 

population 

GEO.L. SEX. IND.H. SIE. EDU. COC.L. POB.L.   

18.1  GEO.L. SEX. IND.H. SIE.   POB.L.   

18.2  GEO.L. SEX. IND.H.  EDU.  POB.L.   
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No Total Breakdowns 

18.3  GEO.L. SEX. IND.L.   COC.L. POB.L.   

 Group19 

Total 

population 

GEO.L. SEX. AGE.M. EDU. POB.L. YAE.H.    

19.1  GEO.L. SEX. AGE.M. EDU. POB.L.     

19.2  GEO.L. SEX. AGE.M. EDU.  YAE.L.    

19.3  GEO.L. SEX.  EDU. POB.L. YAE.H.    

 Group 20 

Total 

population 

GEO.L. SEX. AGE.M. LPW.N. COC.L. POB.L.    

20.1  GEO.L. SEX. AGE.M. LPW.N. COC.L.     

20.2  GEO.L. SEX. AGE.M. LPW.N.  POB.L.    

 Group 21 

Total 

population 

GEO.L. SEX. AGE.M. LMS.L. FST.M. HST.H. CAS.H. EDU.  

21.1  GEO.L. SEX. AGE.M. LMS.L.   CAS.H.   

21.2  GEO.L. SEX. AGE.M. LMS.L.    EDU.  

21.3  GEO.L. SEX. AGE.M.  FST.M.  CAS.H.   

21.4  GEO.L. SEX. AGE.M.  FST.M.   EDU.  

21.5  GEO.L. SEX. AGE.M.   HST.H. CAS.H.   

 Group 22 

Total 

population 

GEO.L. SEX. AGE.M. HST.H. EDU. SIE.    

22.1  GEO.L. SEX. AGE.M. HST.H. EDU.     

22.2  GEO.L. SEX. AGE.M. HST.H.  SIE.    

 Group 23 

Total 

population 

GEO.L. SEX. AGE.M. FST.L. HST.L. CAS.L. EDU.   

23.1  GEO.N. SEX. AGE.M.  HST.L. CAS.L. EDU.   

23.2  GEO.L. SEX. AGE.M. FST.L.  CAS.L. EDU.   

 Group 24 GEO.L. SEX. AGE.M. LMS.L. FST.L. HST.M. CAS.L.   
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No Total Breakdowns 

Total 

population 

24.1  GEO.N. SEX. AGE.M. LMS.L. FST.L.  CAS.L.   

24.2  GEO.L. SEX. AGE.M. LMS.L.  HST.M. CAS.L.   

 Group 25 

Total 

population 

GEO.M. SEX. AGE.M. LMS.L. HST.M. COC.L. POB.L.   

25.1  GEO.M. SEX. AGE.M. LMS.L.   POB.L.   

25.2  GEO.L. SEX. AGE.M. LMS.L. HST.M. COC.L.    

25.3  GEO.L. SEX. AGE.M. LMS.L. HST.M.  POB.L.   

 Group 26 

Total 

population 

GEO.M. SEX. AGE.M. FST.L. HST.M. COC.L. POB.L.   

26.1  GEO.M. SEX. AGE.M. FST.L.  COC.L.    

26.2  GEO.M. SEX. AGE.M.  HST.M.  POB.L.   

26.3  GEO.L. SEX. AGE.M.  HST.M. COC.L. POB.L.   

 Group 27 

Total 

population 

GEO.M. SEX. AGE.L. FST.M. HST.M. YAE.L.    

27.1  GEO.M. SEX. AGE.L. FST.M.  YAE.L.    

27.2  GEO.M. SEX. AGE.L.  HST.M. YAE.L.    

 Group 28 

Total 

population 

GEO.L. SEX. AGE.M. FST.M. HST.M. ROY.    

28.1  GEO.L. SEX. AGE.M. FST.M.  ROY.    

28.2  GEO.L. SEX. AGE.M.  HST.M. ROY.    

 Group 29 

Total 

population 

GEO.L. SEX. AGE.M. LMS.L. FST.L. HST.M. CAS.L. POB.L.  

29.1  GEO.L. SEX. AGE.M. LMS.L.   CAS.L. POB.L.  

29.2  GEO.L. SEX. AGE.M.  FST.L.  CAS.L. POB.L.  
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No Total Breakdowns 

29.3  GEO.L. SEX. AGE.M.   HST.M. CAS.L. POB.L.  

 Group 30 

Total 

population 

GEO.L. SEX. AGE.M. LMS.L. FST.L. HST.M. CAS.L. COC.L.  

30.1  GEO.L. SEX. AGE.M. LMS.L.   CAS.L. COC.L.  

30.2  GEO.L. SEX. AGE.M.  FST.L.  CAS.L. COC.L.  

30.3  GEO.L. SEX. AGE.M.   HST.M. CAS.L. COC.L.  

 Group 31 

Total 

population 

GEO.L. SEX. AGE.M. FST.L. HST.M. SIE. EDU. POB.L.  

31.1  GEO.L. SEX. AGE.M.  HST.M. SIE.  POB.L.  

31.2  GEO.L. SEX. AGE.M. FST.L.  SIE.  POB.L.  

31.3  GEO.L. SEX.   HST.M.  EDU. POB.L.  

 Group 32 

Total 

population 

GEO.L. SEX. AGE.M. FST.L. HST.M. SIE. EDU. COC.L.  

32.1  GEO.L. SEX. AGE.M.  HST.M. SIE.  COC.L.  

32.2  GEO.L. SEX. AGE.M. FST.L.  SIE.  COC.L.  

32.3  GEO.L. SEX.   HST.M.  EDU. COC.L.  

 Group 33 

Number of all 

private 

households 

GEO.M. TPH.H. SPH. TSH.      

33.1  GEO.M. TPH.H. SPH. TSH.      

 Group 34 

Number of all 

families 

GEO.M. TFN.H. SFN.       

34.1  GEO.M. TFN.H. SFN.       

 Group 35 

Number of all 

private 

households 

GEO.H. TPH.L. SPH.       
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No Total Breakdowns 

35.1  GEO.H. TPH.L.        

35.2  GEO.H.  SPH.       

 Group 36 

Number of all 

families 

GEO.H. TFN.L. SFN.       

36.1  GEO.H. TFN.L.        

36.2  GEO.H.  SFN.       

 Group 37  

Number of all 

conventional 

dwellings 

GEO.M. TOB. OCS. POC.      

37.1  GEO.M. TOB. OCS. POC.      

 Group 38 

Number of all 

conventional 

dwellings 

GEO.H. TOB. OCS.       

38.1  GEO.H. TOB. OCS.       

 Group 39 

Number of all 

occupied 

conventional 

dwellings 

GEO.M. TOB. (UFS.or 

NOR) 

(DFS.or 

DRM) 

OWS. NOC.    

39.1  GEO.L. TOB.   OWS. NOC.    

39.2  GEO.M. TOB. (UFS.or 

NOR) 

  NOC.    

39.3  GEO.M. TOB.  (DFS.or 

DRM) 

 NOC.    

 Group 40 

Number of all 

occupied 

conventional 

dwellings 

GEO.L. WSS. TOI. BAT. TOH.     

40.1  GEO.L. WSS.        

40.2  GEO.L.  TOI.       
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No Total Breakdowns 

40.3  GEO.L.   BAT.      

40.4  GEO.L.    TOH.     

 Group 41 

Number of all 

living quarters 

GEO.H. TLQ.        

41.1  GEO.H. TLQ.        

 

4.2 Δομή των ποιοτικών Υπερκύβων QHC1 (3 διαστάσεις) και QHC2 (4 διαστάσεις) 

 

QHC Legal basis according to item 4.4 of the annex to CIR-3 Breakdowns 

QHC1 To indicate coverage, the following absolute values shall be provided 

for person counts at national level and shall be disaggregated by sex 

and broad age groups as defined in Commission Implementing 

Regulation (EU) 2017/543: 

SEX. 
AGE.L. 

(a) census population; 

(b) number of all record imputations; 

(c) number of all record deletions; 

(d) under-coverage (estimated); 

(e) over-coverage (estimated); 

(f) estimated target population. 

COV_IND. 
 

QHC2 For the assessment of accuracy the following absolute values shall 

be provided for person counts at national level and shall be 

disaggregated by sex and broad age groups as defined in 

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/543: 

SEX. 
AGE.L. 

a) census population; 

(b) number of observed data records on the topic derived from 

traditional census; 

(c) number of observed data records on the topic derived from 

administrative registers; 

(d) number of observed data records on the topic derived from 

sample surveys; 

(e) number of observed data records on the topic derived from 

multiple data sources; 

(f) complementary set of statistical units on the topic (for samples); 

(g) number of imputed observations on the topic; 

(h) number of records with missing information on the topic. 

TOPIC_IND. 
 

The above absolute values for the assessment of accuracy shall be 

provided for the following census topics: 

(a) legal Marital status (LMS); 

(b) family status (FST); 

(c) household status (HST); 

(d) current activity status (CAS); 

(e) occupation (OCC); 

(f) industry (IND); 

(g) status in employment (SIE); 

(h) location of place of work (LPW); 

(i) educational attainment (EDU); 

(j) country/Place of birth (POB); 

(k) country of citizenship (COC); 

TOPIC. 
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(l) year of arrival in the country since 2010 (YAT); 

(m) year of arrival in the country since 1980 (YAE); 

(n) place of usual residence one year prior to the census (ROY); 

(o) housing arrangements (HAR). 

 

4.3 Δομή του υπερκύβου Grid (2 διαστάσεις) 

 

Topic Breakdown categories   
CIR-1 CIR-4 Description STAT.G. 

GEO.  GEO.G.x. persons geolocated n the territory of the 

Member State 
 

 GEO.G.y persons not geolocated 

SEX. SEX.0.  

SEX.1. 

SEX.2. 
 Total population 0. 

SEX.1. Male 1. 

SEX.2. Female 

0. 

1. 

2. 
AGE.  AGE.G.1.  

AGE.G.2 

AGE.G.3. 

Under 15 years:  

15 to 64 years 

65 years and over:  

3. 

4. 

5. 
CAS. CAS.L.1.1.  Employed persons 6. 

POB. POB.L.1.  

POB.L.2.1. 

POB.L.2.2. 
 Place of birth in reporting country 

Place of birth in other EU Member State 

Place of birth elsewhere 

7. 

8. 

9. 
ROY. ROY.1.  

ROY.2.1.  

ROY.2.2. 
 Usual residence unchanged  

ROY.2.1. Move within the reporting 

country  

ROY.2.2. Move from outside the 

reporting country 

10. 

11. 

12. 

 

4.4 Θεματικές Μεταβλητές των υπερκύβων και κατανομές αυτών  

demographic SEX. Sex 

demographic AGE.L. Age (broad groups) 

demographic AGE.M. Age (5 years groups) 

demographic AGE.H. Age (single-year groups) 

family LMS.L. Legal marital status (broad groups) 

family LMS.H. Legal marital status (detailed groups) 

family HST.L. Household status (broad groups) 

family HST.M. Household status (intermediate groups) 

family HST.H. Household status (detailed groups) 

family FST.L. Family status (broad groups) 

family FST.M. Family status (intermediate groups) 

family FST.H. Family status (detailed groups) 

economic CAS.L. Current activity status (broad groups) 

economic CAS.H. Current activity status (detailed groups) 
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economic OCC. Occupation 

economic IND.L. Industry (broad groups) 

economic IND.H. Industry (detailed groups) 

economic SIE. Status in employment 

economic EDU. Educational attainment 

other LOC. Size of the locality 

economic LPW.N. Location of place of work (inside/outside country) 

migration POB.L. Country/place of birth (broad groups) 

migration POB.M. Country/place of birth (continents) 

migration POB.H. Country/place of birth (individual countries) 

migration COC.L. Country of citizenship (broad groups) 

migration COC.M. Country of citizenship (continents) 

migration COC.H. Country of citizenship (individual countries) 

migration YAT. Year of arrival in the country since 2010 

migration YAE.L. Year of arrival in the country since 1980 (5 years groups) 

migration YAE.H. Year of arrival in the country since 1980 (single-year groups) 

migration ROY. Place of usual residence one year prior to the census 

other HAR. Housing arrangements 

   

 

TFN.L. Type of family nucleus (broad groups) 

 

TFN.H. Type of family nucleus (detailed groups) 

 

SFN.L. Size of family nucleus (broad groups) 

 

SFN.H. Size of family nucleus (detailed groups) 

 

TPH.L. Type of private household (broad groups) 

 

TPH.H. Type of private household (detailed groups) 

 

SPH.L. Size of private household (broad groups) 

 

SPH.H. Size of private household (detailed groups) 

 

TSH. Tenure status of households 

   

 

TLQ. Type of living quarter 

 

OCS. Occupancy status of conventional dwelling 
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OWS. Type of ownership 

 

NOC.L. Number of occupants (broad groups) 

 

NOC.M. Number of occupants (intermediate groups) 

 

NOC.H. Number of occupants (detailed groups) 

 

UFS. Useful floor space 

 

NOR. Number of rooms 

 

DFS. Density standard (floor space) 

 

DRM. Density standard (number of rooms) 

 

WSS. Water supply system 

 

TOI. Toilet facilities 

 

BAT. Bathing facilities 

 

TOH. Type of heating 

 

TOB. Dwellings by type of building 

 

POC. Dwellings by period of construction 

 

 





 

Σελίδα 88 

 

5. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ – ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

CFR) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 763/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Ιουλίου 

2008 σχετικά με τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0763&qid=1655988322434 

 

CIR-1) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/543 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2017 για τη θέσπιση κανόνων 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις 

απογραφές πληθυσμού και στέγασης όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές των θεμάτων και των κατανομών τους  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0543 

 

CIR-2) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/712 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2017 για τον καθορισμό του 

έτους αναφοράς και τη θέσπιση του προγράμματος στατιστικών στοιχείων και μεταδεδομένων για τις απογραφές 

πληθυσμού και στέγασης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0712 

 

CIR-3) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/881 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Μαΐου 2017 για την εφαρμογή του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απογραφές 

πληθυσμού και στέγασης, όσον αφορά τις ρυθμίσεις και τη δομή των εκθέσεων ποιότητας καθώς και τον τεχνικό 

μορφότυπο για τη διαβίβαση στοιχείων, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2010  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2382 

 

CIR-4) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1799 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Νοεμβρίου 2018 για την ανάληψη 

προσωρινής άμεσης στατιστικής δράσης σχετικά με τη διάδοση επιλεγμένων θεμάτων της απογραφής πληθυσμού 

και κατοικιών 2021 γεωκωδικοποιημένων σε κάνναβο 1 km2   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1799 

 

U legislation on the 2021 population and housing censuses EXPLANATORY NOTES, 2019 edition 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-gq-18-010 
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 2023 στους ΚΑΕ 0439 και 
4129. 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για το σύνολο του έργου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα 
δυο χιλιάδων δεκαέξι ευρώ και σαράντα λεπτών (€232.016,40) περιλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι καθαρό 
ποσό € 187.110,00 πλέον ΦΠΑ € 44.906,40). 

 

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για το σύνολο του έργου αλλά και για κάθε μεμονωμένο τμήμα. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται  παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας (%) επί του καθαρού ποσού βάσει 

του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος πρέπει, επί ποινή κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθ. 203 του Ν.4412/2016, να τηρεί τα 

παρακάτω: 

 

- Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με 

την εκτέλεση των υπηρεσιών που προβλέπονται στη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί. 

 

- Η εκτέλεση του έργου θα γίνει από προσωπικό του Αναδόχου, κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο. 
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα και απόδοση του, σύμφωνα με τη 
διακήρυξη και την παρούσα σύμβαση της εργασίας του προσωπικού του.  

 

-  Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του προσωπικού για την 
υλοποίηση του Έργου, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, 

τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε 

και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες Υπηρεσίες 

και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτό προσώπων. Σε 

αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του 
προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, 

ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν 

αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές 
ημέρες πριν από την αντικατάσταση.  

 

- Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 

που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

- Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας 
ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένης της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση δε αλλοδαπών 

υπαλλήλων, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ύπαρξη άδειας παραμονής και εργασίας. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή ή σε τρίτους από την μη 

τήρηση της νομοθεσίας αυτής, υποχρεούται μόνος ο Ανάδοχος προς την αποκατάστασή της. 

 

- Σε περίπτωση κατά την οποία εγερθεί αγωγή κατά της Αναθέτουσας Αρχής από οποιοδήποτε τρίτο που 

απαιτεί αποζημίωση και που έχει σχέση άμεση ή έμμεση με το αντικείμενο που εκτέλεσε ο Ανάδοχος, 
αυτός έχει την υποχρέωση να παρέμβει στη δίκη υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, με δικά του έξοδα (δηλ. 

του Αναδόχου), αναλαμβάνει ρητά και ανεπιφύλακτα την υποχρέωση να καταβάλλει στην Αναθέτουσα 

Αρχή κάθε ποσό που τυχόν επιδικασθεί ακόμη και με προσωρινή διαταγή ή ως ασφαλιστικό ή 

συντηρητικό μέτρο υπέρ τρίτων και κατά της Αναθέτουσας Αρχής για κεφάλαιο, τόκους και δικαστική 

δαπάνη και να αποζημιώσει πλήρως τον τρίτο, απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

- Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης ή της διακήρυξης ή της 
προσφοράς του, έχει πέραν των προβλεπόμενων νομικών σε βάρος του κυρώσεων και την υποχρέωση να 

αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την 

παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται. 
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- Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 

Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 

εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη διακήρυξη και τη σύμβαση υποχρεώσεών τους, του τρόπου 

πληρωμής και του προσώπου (φυσικού ή νομικού) που προσφέρει τις υπηρεσίες ή ενεργεί γενικότερα για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ένωσης. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί 

κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν 

δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις 

ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. Εάν κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, οποιαδήποτε από τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, εξαιτίας 

ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους όρους 

και την ίδια τιμή. 
 

- Κατά τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την 

υποχρέωση να τηρήσει – τόσο ο ίδιος όσο και ο τυχόν υπεργολάβος του – εμπιστευτικές και να μη 

γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 

τους κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους.  
 

- Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική 

διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε 

τέτοια περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, που 

προβλέπεται στη σύμβαση. 
 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗΣ 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων 

και Τμημάτων της, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στην τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων 

του Αναδόχου. 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα στο προσωπικό του 

Αναδόχου ή τρίτων που οφείλεται σε ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός ή αμέλειά του κατά την εκτέλεση του 

Έργου. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν οποιασδήποτε φύσης και 

νομικού χαρακτηρισμού ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, του 

προσωπικού και εργαζόμενων του αναδόχου.  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 

οποιαδήποτε άλλη αιτία στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 
 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 2023/S 053-157746

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 090401013
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.statistics.gr
Πόλη: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Οδός και αριθμός: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46 & ΕΠΟΝΙΤΩΝ
Ταχ. κωδ.: 18510
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Τηλέφωνο: 213 135 3154
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο:
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Α) ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Β) ΤΗΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΚΑΙ Γ) ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ 
ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΚΥΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ CENSUS HUB ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης αποτελεί: Α) η συντήρηση, τεχνική υποστήριξη 
και βελτίωση δέκα (10) υποσυστημάτων και εφαρμογών διαδικτυακής συλλογής 
δεδομένων που χρησιμοποιεί η ΕΛΣΤΑΤ για την διενέργεια των αντίστοιχων 
στατιστικών ερευνών, Β) η συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και αναβάθμιση δυο (2) 
εφαρμογών που αφορούν στη διαχείριση των εξωτερικών συνεργατών της ΕΛΣΤΑΤ και 
Γ) η υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών για την παραγωγή των θεματικών 
υπερκύβων για το Census Hub, καθώς και η εγκατάσταση και παραμετροποίηση των 
σχετικών εφαρμογών και υποδομών
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 1893/Α2-1259

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
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Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
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Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 11

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 16

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Ιδρύματος ………………………….. 

Κατάστημα   …………………………. 

(Δ/νση (οδός-αριθμός)-TK-Φάξ))        Ημερομηνία έκδοσης   ……………… 

      ΕΥΡΩ . ………………………………… 

Προς 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46 και ΕΠΟΝΙΤΩΝ ΤΚ 18510-ΠΕΙΡΑΙΑΣ   
 

 

                 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ .…………    ΕΥΡΩ   …………. 

 

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ΕΥΡΩ  ………………………………………………. (€………….) υπέρ της εταιρείας ………..………………. 
Δ\νση ………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της εις το διενεργούμενο 
διαγωνισμό της ΕΛΣΤΑΤ για την εκτέλεση του έργου …………………………………... 
προϋπολογισθείσας αξίας ……………………………………… ευρώ, σύμφωνα με την υπ. αρ.  …….... / 
………  Δ/ξή σας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την………………………….. 

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος 
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 

 

- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας  σας 
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της. 

 

- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………… 

 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ) 

Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. 

 

Βεβαιώνεται, υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί 
από το Υπουργείο Οικονομικών για το Ίδρυμά μας. 
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

Ονομασία Ιδρύματος ………………………….. 

Κατάστημα  …………………………. 

(Δ/νση (οδός-αριθμός)-TK-Φάξ))        Ημερομηνία έκδοσης   ……………… 

      ΕΥΡΩ . ………………………………… 

Προς 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46 και ΕΠΟΝΙΤΩΝ ΤΚ 18510-ΠΕΙΡΑΙΑΣ   

 

 

   ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΑΡ … ……  ΕΥΡΩ   …….. 

 

 

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ΕΥΡΩ …………...…… (ποσό και ολογράφως) ….………..…….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 
υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας  ……….…… Δ\νση ……………………………. για την καλή εκτέλεση 
από αυτήν των όρων της σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την εκτέλεση του έργου 
………………………………… (αρ. διακ/ξης …… / ..….) προς κάλυψη αναγκών της ΕΛΣΤΑΤ και το οποίο 
ποσόν καλύπτει το 4% της εκτιμώμενης συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ, αξίας  ………... ΕΥΡΩ αυτής.  

 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος 
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 
-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

 

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

 

- Βεβαιώνεται, υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για το Ίδρυμά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει ρητά και ανεπιφύλακτα την υποχρέωση να τηρεί τις δεσμεύσεις που 

απορρέουν από την κείμενη ενωσιακή και ελληνική νομοθεσία περί προστασίας του ατόμου από την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και 

κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ο Ανάδοχος 

αναλαμβάνει επίσης ρητά κι ανεπιφύλακτα την υποχρέωση να εξασφαλίζει καταβάλλοντας την κατά 

νόμο επιμέλεια ότι, όποιοι υπάλληλοι\προστηθέντες του ή τρίτα πρόσωπα χρησιμοποιηθούν για την 

εκτέλεση της παρούσας, θα δεσμεύονται ότι θα τηρούν την ως άνω υποχρέωση που απορρέει από 

την προαναφερθείσα ενωσιακή και ελληνική νομοθεσία.  

Σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, (Κανονισμός (EE) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΓΚΠΔ-GDPR)), καθώς και 

του ν. 4624/2019, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά 

μέτρα που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση του απαραίτητου επιπέδου ασφάλειας έναντι των 

κινδύνων, για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, στα οποία ενδέχεται να αποκτήσει πρόσβαση 

στο πλαίσιο της υλοποίησης της παρούσας, ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του εν λόγω 

Κανονισμού. 

Ο Ανάδοχος υπόσχεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην ανακοινώνει, διαθέτει ή 

δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, οι οποίοι δεν σχετίζονται με τους σκοπούς της 

παρούσας και για τους οποίους δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση από το νόμο ή δικαστική απόφαση, 

πληροφορίες, που έχει λάβει και επεξεργάζεται, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του,  όπως αυτή 

περιγράφεται και απορρέει από την παρούσα σύμβαση. Οι ως άνω παράγραφοι παραμένουν  

ισχυρές για απεριόριστο χρονικό διάστημα μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της παρούσας. 

Ο  Ανάδοχος αναλαμβάνει ρητά και ανεπιφύλακτα την υποχρέωση όπως, αμέσως μετά  τη λήξη ή τη 

λύση της παρούσας σύμβασης, προβεί στην καταστροφή οποιουδήποτε ηλεκτρονικού ή άλλου τυχόν 

αρχείου που περιήλθε στην κατοχή του κατά το ως άνω διάστημα και τη διακοπή της πρόσβασης σε 

αυτά. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να εξασφαλίσει την τήρηση των ανωτέρω 

υποχρεώσεων εκ μέρους των υπαλλήλων του/προστηθέντων του/ή τρίτων προσώπων που θα έχουν 

χρησιμοποιηθεί κατά την εκτέλεση της παρούσας. 

Προς εφαρμογή των ανωτέρω ο Ανάδοχος θα υπογράψει σχετικά και Συμφωνία για την Επεξεργασία 

των Δεδομένων (Data Processing Agreement), η οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας. 

Σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, (Κανονισμός (EE) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR)), καθώς και του ν. 

4624/2019, η ΕΛΣΤΑΤ θα διατηρήσει αποθηκευμένο το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που ο 

Ανάδοχος παραχώρησε σε αυτήν, όπως: 

 τα στοιχεία επικοινωνίας του εκπροσώπου της Αναδόχου ή/και του προσωπικού που αυτός θα 

απασχολήσει στα πλαίσια αυτής της Ανάθεσης,  

 τα προσωπικά στοιχεία που ο Ανάδοχος έδωσε στην ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο της παρούσας. 

 

Η ΕΛΣΤΑΤ θα χρησιμοποιήσει το σύνολο των παρασχεθέντων στοιχείων κατά τα ανωτέρω μόνο για 

τους σκοπούς που απορρέουν από την παρούσα και σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου. Πρόσβαση 

στα παρασχεθέντα δεδομένα έχει η ΕΛΣΤΑΤ. Τα δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται σε τρίτους, 

όπως είναι οι εθνικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για θέματα που απορρέουν από την ισχύουσα 

νομοθεσία (Α.Α.Δ.Ε., Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Ε.Φ.Κ.Α., σύστημα Διαύγεια, Υπηρεσία 

Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύστημα taxis κ.α.), αποκλειστικά και μόνο όταν αυτό 

απαιτείται από το νόμο, τη σύμβαση ή άλλη βάση νόμιμης επεξεργασίας. 

 Η ΕΛΣΤΑΤ θα λάβει όλα τα προβλεπόμενα από τον άνω Κανονισμό και τη σχετική νομοθεσία μέτρα 

προστασίας, ώστε να προστατεύσει τα παρασχεθέντα δεδομένα από κάθε ανεξουσιοδότητη ή μη 

νόμιμη επεξεργασία.  
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Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο εκ του νόμου οριζόμενος σε σχέση με τα ΝΠΔΔ και τις Ανεξάρτητες 

Αρχές. Τα δεδομένα θα τηρηθούν για όσο διάστημα απαιτείται εκ της σύμβασης και της σχετικής 

νομοθεσίας. 

Εμπιστευτικότητα  

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να διαφυλάττει την εμπιστευτικότητα των στοιχείων, να σέβεται την αρχή του 

στατιστικού απορρήτου και να τηρεί, προς διασφάλιση αυτής, το απόρρητο των στοιχείων που θα 

αναφέρονται στην σύμβαση, όπως αυτό προσδιορίζεται στη σχετική ευρωπαϊκή και ελληνική 

νομοθεσία (Κανονισμός (ΕΚ) 223/2009, ν. 3832/2010, Κώδικας Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές 

Στατιστικές, όπως ισχύουν και προς το σκοπό αυτό θα υπογράψει σχετική Δήλωση Τήρησης 

Στατιστικού Απορρήτου). 

Δεσμεύεται να μην δημοσιοποιήσει/ κοινοποιήσει/ διαβιβάσει/ γνωστοποιήσει/ παραδώσει ή με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο καταστήσει γνωστά τα δεδομένα (προσωπικά ή μη) στα οποία θα έχει 

πρόσβαση στο πλαίσιο της σύμβασης και τα οποία θα οδηγούσαν σε άμεση ή έμμεση παραβίαση 

του στατιστικού απορρήτου. Την υποχρέωση αυτή αναλαμβάνει εις το διηνεκές, ασχέτως του 

χρόνου ή τρόπου λύσης ή λήξης της σύμβασης, για τον εαυτό του και για λογαριασμό του 

προσωπικού που χρησιμοποιήθηκε (υπαλλήλους/ προστηθέντες/ τρίτους), υπεργολάβους και κάθε 

τρίτον που τυχόν έλαβε γνώση αυτών στο πλαίσιο της  σύμβασης. 

Οποιοδήποτε αίτημα πρόσβασης σε στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή στατιστικών 

στο πλαίσιο των εργασιών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οπουδήποτε και αν αυτά τηρούνται προσωρινά ή μόνιμα, 

απευθύνεται προς και διεκπεραιώνεται αποκλειστικά και μόνο από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της. Ο Ανάδοχος και οποιοσδήποτε άλλος τυχόν εμπλέκεται στην σύμβαση θα 

παραπέμψει άμεσα στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα απευθυνθεί προς αυτόν. 

Το παρόν άρθρο παραμένει ισχυρό για απεριόριστο χρονικό διάστημα μετά την καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο λύση της παρούσας. 




