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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  0 1 /2019 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ONE STOP SHOP)» ,  

ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.» 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5022223 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2014-2020» 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΤΕΑΕΠ» 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5022223 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ               
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία : 28/01/2019 
Ημέρα : ΔΕΥΤΕΡΑ 
Ώρα : 09:00 π.μ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

----------------------------------------------------------- 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) 
----------------------------------------------------------------- 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
Διεύθυνση    : Περιουσίας και Προμηθειών 
Tμήμα            :  Προμηθειών   
Τηλ.                 : 210 – 3275026 – 291 - 289            
Ταχ.Δ/νση    : Φιλελλήνων 13-15, 10557 Αθήνα 
E-mail            :t.prom@eteaep.gov.gr  
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
    

                                          Αθήνα, 15/01/2019 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤ : 9550  
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙAΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ημερομηνία : 28/01/2019 
Ημέρα : ΔΕΥΤΕΡΑ 
Ώρα : 09:30 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15, ΑΘΗΝΑ, 
1ος ΟΡΟΦΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 72262000-9 [υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού] 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL 303 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ                   

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
56.623,80 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων μέσω του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 

2014-2020» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) 

το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΡΙΚΗ του Δημητρίου, Διοικητή και Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

 

Έχοντας υπόψη: 

Α. Την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως 

ισχύουν και ιδίως:  

1. Τον Ν. 4412/2016 (Α 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 

2. Τον Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/τ.Α’/01-03-2012) άρθρα 35-48, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδίως 

με τα άρθρα 74-85 και 90 του  Ν. 4387/2016  (ΦΕΚ 85/Α/2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας 

- Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 

τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». 

3. Τον Ν. 4314/2014 (Α 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 

δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» 

4. Τον Ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 
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5. Τον Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

6. Τον Ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’161) και 

λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

7. Την περίπτωση ε της παρ.11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως ισχύει, σύμφωνα με 

την οποία «Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες 

αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθου 26 του ν.4024/2011 (Α’ 226)».  

8. Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»  

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

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

Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 

10. Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

11. Τον Ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

12. Το Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

13. Το Π.Δ. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία» 

14. Τη με αριθ. 158/2016 Απόφαση της  ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα «Έγκριση του “Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), για διαδικασίες σύναψης 

δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β’ 3698) 

15. Τη με αριθ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 

16. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27η Απριλίου 

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). 

 

Β. Την υπ’ αριθ. 35130/739/9-8-10 (ΦΕΚ 1291 τ. Β΄) Απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών για 

αύξηση και ορισμό σε ΕΥΡΩ του χρηματικού ποσού του άρθ.83 παρ.1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 
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Γ. Την υπ’ αριθ. Φ.80000/55949/14809/27-12-2016 (ΦΕΚ 4288/Β΄/30-12-2016) Κ.Υ.Α. «Διάρθρωση των 

οργανικών μονάδων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών 

(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)(Ν.Π.Δ.Δ.)», όπως ισχύει. 

Δ. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 5204/09-01-2019 απόφαση του Διοικητή του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., περί συγκρότησης 

επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης, προσφορών, ενστάσεων και παρακολούθησης – 

παραλαβής υλικών και υπηρεσιών για το έτος 2019 (ΑΔΑ: ΩΠΜ146587Η-ΔΗΦ) 

Ε.   Την υπ’ αρ. πρωτ. 1168/27-11-2018 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με την οποία η πράξη «Ανάπτυξη ψηφιακού περιβάλλοντος 

ενοποιημένων υπηρεσιών και διαλειτουργικότητας ΕΤΕΑΕΠ» με Κωδικό ΟΠΣ 5022223 εντάχθηκε στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» (ΑΔΑ 6ΤΤΑ465ΧΙ8-ΚΣ3) 

ΣΤ. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 128644/30-11-2018 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την 

οποία εγκρίνεται η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕ 434/1 του έργου 

«Ανάπτυξη ψηφιακού περιβάλλοντος ενοποιημένων υπηρεσιών και διαλειτουργικότητας ΕΤΕΑΕΠ» (ΑΔΑ: 

ΨΨΓΟ465ΧΙ8-4ΣΦ) 

Ζ. Την υπ’ αριθ. 5/99η/09-01-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., με την οποία 

εγκρίνεται η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού 

για το Υποέργο 3 «Υπηρεσίες μιας στάσης πολιτών (One Stop Shop)» στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη 

ψηφιακού περιβάλλοντος ενοποιημένων υπηρεσιών και διαλειτουργικότητας Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020». 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή σε Ευρώ για την 

ανάθεση του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες μίας στάσης πολιτών (One Stop Shop)», το οποίο αποτελεί το Υποέργο 3 της 

πράξης «Ανάπτυξη ψηφιακού περιβάλλοντος ενοποιημένων υπηρεσιών και διαλειτουργικότητας Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.», με 

κωδικό ΟΠΣ 5022223 και έχει ενταχθεί  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-

2020» 

Όλα τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας Διακήρυξης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 56.623,80 € (πενήντα έξι χιλιάδων 

εξακοσίων είκοσι τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών) χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι, 70.213,50 € (εβδομήντα 

χιλιάδων διακοσίων δέκα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% . 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-

2020 και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Η παρούσα σύμβαση, δηλαδή το σύνολο των δαπανών του έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική 

συμμετοχή) θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη 

συλλογική απόφαση με κωδ. ΣΑ (κωδικό ενάριθμου) 2018ΣΕ43410004.Η παρούσα σύμβαση είναι το 

Υποέργο 3 «Υπηρεσίες μίας στάσης πολιτών (one stop shop)» της Πράξης: «Ανάπτυξη ψηφιακού 

περιβάλλοντος ενοποιημένων υπηρεσιών και διαλειτουργικότητας ΕΤΕΑΕΠ», η οποία εντάχθηκε στο 

ΕΣΠΑ 2014-2020 με την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1168/27-11-2018 (με ΑΔΑ: 6ΤΤΑ465ΧΙ8-ΚΣ3) της 

Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και 

έχει λάβει κωδικό MIS 5022223. 

Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις, ο αναλογούν ΦΠΑ και κάθε άλλο 

συναφές έξοδο προκύψει μέχρι την παράδοση του έργου και βαρύνουν τον ανάδοχο.  

Άρθρο 1 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σκοπός του παρόντος έργου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος Ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών Μίας Στάσης (One Stop Shop – OSS) στο ΕΤΕΑΕΠ όπου ο Πολίτης αλλά και όλοι οι 

συναλλασσόμενοι με αυτό θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους προς τον Φορέα, 

να ενημερώνονται με αυτοματοποιημένο τρόπο για την πορεία τους και να διεκπεραιώνουν τα αιτήματά 

τους χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας.  

Το Ιστορικό των αιτήσεων του Πολίτη και οι απαντήσεις του Φορέα θα τηρούνται στην Ηλεκτρονική 

Θυρίδα του OSS με δυνατότητες ενημέρωσης, αναζήτησης, ανάκτησης και εκτύπωσης. 

Οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης θα διασυνδεθούν πλήρως με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων 

(ΣΗΔΕ) του Φορέα, ολοκληρώνοντας από την πλευρά της Υπηρεσίας τη διαχείριση ενός αιτήματος από 
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την ηλεκτρονική λήψη έως την περάτωσή του, προσφέροντας διαφάνεια στον πολίτη σε όλα τα στάδια 

διεκπεραίωσης. 

Το αντικείμενο της σύμβασης περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Α της διακήρυξης.  

 

Άρθρο 2 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με το 

προκηρυσσόμενο αντικείμενο. 

β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που 

καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. 

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου 

να υποβάλουν την προσφορά. 

2.  Δεν γίνονται δεκτοί όσοι εμπίπτουν στους λόγους αποκλεισμού των παρ. 1, 2 και 4 του Άρθρου 73 

του Ν. 4412/16, με την επιφύλαξη των παρ. 5-9 του ίδιου Άρθρου 

3. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού: 

α) να διαθέτουν εμπειρία στην υλοποίηση ανάλογων έργων, δηλαδή να έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον 

δυο (2) παρόμοια έργα, με προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης.   

 

β) να διαθέτουν ικανή Ομάδα Έργου για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους 

απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας, με τα παρακάτω κατ’ ελάχιστον, 

μέλη: 

- Υπεύθυνος Έργου με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών, σε Διοίκηση Έργων 

Πληροφορικής, αντίστοιχων με το υπό προκήρυξη Έργο, ο οποίος να διαθέτει Πτυχίο Πληροφορικής 

και Μεταπτυχιακό (ή Διδακτορικό) Δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο (πληροφορική).   

- Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών, σε Διοίκηση 

Έργων Πληροφορικής, αντίστοιχων με το υπό προκήρυξη Έργο, ο οποίος να διαθέτει Πτυχίο 

Πληροφορικής.   

- Ομάδα Ανάπτυξης Λογισμικού, αποτελούμενη από τουλάχιστον δυο (2) άτομα,  με επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών σε ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής, οι οποίοι να διαθέτουν 
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Πτυχίο Πληροφορικής και εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας να διαθέτει Μεταπτυχιακό (ή 

Διδακτορικό) Δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο (πληροφορική).   

- Ομάδα Ανάλυσης, αποτελούμενη από τουλάχιστον δυο (2) άτομα, με επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε ανάλυση συστημάτων διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών, 

με πτυχίο Πληροφορικής. 

- Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης, αποτελούμενη από τουλάχιστον δυο (2) άτομα, με εμπειρία τουλάχιστον 

τρία (3) χρόνια και Πτυχίο Πληροφορικής. 

- Ομάδα Εκπαίδευσης, αποτελούμενη από τουλάχιστον δυο (2) άτομα, με εμπειρία τουλάχιστον τρία (3) 

χρόνια και Πτυχίο Πληροφορικής. 

- Συμβούλους Ανάπτυξης Έργων Πληροφορικής με εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών με πτυχίο 

ανώτερης εκπαίδευσης.  

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες και οι δεξιότητες των στελεχών της Ομάδας Έργου των υποψήφιων 

Αναδόχων θα πρέπει να αναφέρονται σε αντίστοιχα βιογραφικά σημειώματα, και θα τεκμηριώνονται: 

 από το πλήθος και την ευρύτητα του αντικειμένου των έργων, στα οποία συμμετείχαν, 

 από τη χρονική διάρκεια ενασχόλησής τους με σχετικά θέματα, καθώς και  

 από την κατοχή θέσης ευθύνης (π.χ. Μέλος Ομάδας Διοίκησης Έργου, Τεχνικός διευθυντής, Μέλος 

Ομάδας Έργου, κλπ) σε σχετικά έργα. 

Ως «Πτυχίο Πληροφορικής» θεωρείται πτυχίο ή δίπλωμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) 

ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ΤΕΙ της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και σε συναφή με το 

προκηρυσσόμενο έργο αντικείμενα . 

 

γ) να διαθέτουν οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν πλήρως, άρτια 

και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή 

τους στο διαγωνισμό, θα πρέπει να διαθέτουν στην οργανωτική τους δομή, οντότητες (ενδεικτικά Τμήματα) 

με αρμοδιότητα την Διαχείριση Έργων, την Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, την Τηλεφωνική 

Εξυπηρέτηση Πελατών και την Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής κ.ο.κ., ή ισοδύναμες δομές 

με αρμοδιότητες που στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες υλοποίησης του κύκλου ζωής ενός Έργου 

πληροφορικής. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω προϋπόθεση συμμετοχής, 

καταθέτοντας με την Προσφορά του  τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

 επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς προμηθευτές, κανάλια εξυπηρέτησης,  
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 τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης 

 προϊόντα και υπηρεσίες  

 μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί για την υλοποίηση του έργου 

 

δ)  να συμμορφώνονται με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 27001:2013, προσκομίζοντας σχετικές 

πιστοποιήσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων και να καλύπτουν κατ' ελάχιστον την μελέτη, σχεδιασμό, ανάπτυξη, 

κατασκευή και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων και την παροχή σχετικών υπηρεσιών και την 

ασφάλεια πληροφοριών για τη σχεδίαση, ανάπτυξη, διανομή, εγκατάσταση και υποστήριξη λογισμικού. 

 

Άρθρο 3 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

(Άρθρα 96 και 121 του Ν. 4412/2016) 

1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28/01/2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09: 30 π.μ. στο κτίριο του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, στον 1ο όροφο (Αίθουσα Δ.Σ.) 

2. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές 

μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη διακήρυξη (28/01/2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι 09:00 π.μ.). 

3. Οι προσφορές, σφραγισμένες και με σαφή αναγραφή των στοιχείων του παραλήπτη και του 

συγκεκριμένου διαγωνισμού, μπορούν:  

 Να κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Ταμείου, επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα. 

 Να αποστέλλονται στο Ε.Τ.Ε.Α.ΕΠ. με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη. 

4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν 

τα οριζόμενα των προηγούμενων παραγράφων, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

5. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, μετά την οριζόμενη στην 

παρούσα διακήρυξη, ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται. 

6. Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών θα ξεκινήσει στις 28/01/2019 ημέρα 

ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09:30 π.μ.  

7. Οι προσφορές, θα παραδοθούν σφραγισμένες στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, από το Τμήμα 

Προμηθειών πριν την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. 
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Άρθρο 4 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Άρθρα 92 έως 96 του Ν. 4412/2016) 

 

4.1 Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

 

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2019 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ONE STOP SHOP)» , 

ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.» 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5022223 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2014-2020» 

 

Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα: 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής» 

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Αν τα τεχνικά στοιχεία της 

προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 

συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. 

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει το 

έντυπο της οικονομικής προσφοράς. 

 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
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4.2 Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων 

4.2.Α «Δικαιολογητικά συμμετοχής»(Άρθρο 93 του Ν. 4412/2016) 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής» περιέχει το Τ.Ε.Υ.Δ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄) συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας διακήρυξης. 

 

4.2.Β  «Τεχνική προσφορά» (Άρθρο 94 του Ν. 4412/2016) 

Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει: 

 Το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ τεχνικών προδιαγραφών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) του προσφέροντος, στην οποία δηλώνει την πλήρη 

αποδοχή και συμμόρφωση με όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 Βεβαίωση υλοποίησης δύο (2) τουλάχιστον παρόμοιων με το προκηρυσσόμενο έργο 

 Περιγραφή της ομάδας έργου, η οποία θα αναλάβει τη διεκπεραίωση του έργου, συνοδευόμενη 

από τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της 

 Περιγραφή της οργανωτικής δομής του υποψηφίου αναδόχου, αναφέροντας ενδεικτικά 

πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς προμηθευτές, 

κανάλια εξυπηρέτησης, τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης, προϊόντα και υπηρεσίες, 

μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί για την υλοποίηση του έργου 

 Περιγραφή του προγράμματος για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης τις οποίες θα προσφέρει ο 

ανάδοχος σε διαχειριστές ροών εφαρμογής, προγραμματιστές και χρήστες (Π.Ε.6) 

 Πιστοποιήσεις ISO 9001:2015 και ISO 27001:2013 

 

4.2.Γ «Οικονομική προσφορά» (Άρθρο 95 του Ν. 4412/2016) 

Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει: 

 Την οικονομική προσφορά, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον νόμιμο/-ους εκπρόσωπο/ -

ους του οικονομικού φορέα.  

 Οι τιμές θα δίδονται σε ΕΥΡΩ .  

 Οι τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνουν (α) όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, μεταφορικά κ.λ.π.) 

οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο και (β) τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες 

βαρύνουν τον ανάδοχο.  

 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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 Οι τιμές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε 

λόγο ή αιτία, θα ισχύουν δε και θα δεσμεύουν τον προμηθευτή μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Εναπόκειται στην τελική κρίση της επιτροπής για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού αν οι ελλείψεις που τυχόν παρουσιαστούν στις προσφορές, κρίνονται ως επουσιώδεις και 

αν μπορούν άμεσα να καλυφθούν.  

 

4.3 Γλώσσα 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα τεχνικά φυλλάδια και τα δικαιολογητικά με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβληθούν και 

στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον Ν. 1497/1984 (Α’ 188). 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 5 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 97 του Ν. 4412/2016) 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών 

από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 

μικρότερο του ανωτέρω αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για τυχόν παράταση της ισχύος 

της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 6 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Το κριτήριο για την κατακύρωση της ανάθεσης του έργου και την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι 

η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή που έχει ορισθεί με την  

αρ. πρωτ. 5204/09-01-2019 απόφαση του Διοικητή του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., περί συγκρότησης επιτροπών 

διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης, προσφορών, ενστάσεων και παρακολούθησης – παραλαβής 

υλικών και υπηρεσιών για το έτος 2019 (ΑΔΑ: ΩΠΜ146587Η-ΔΗΦ) 

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 
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στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική 

ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης. 

Η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 100  του Ν.4412/2016 και εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού παραδίδεται με απόδειξη στο 

Τμήμα Προμηθειών, το οποίο διενεργεί το διαγωνισμό.  

 

Άρθρο 7 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 

προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. 

επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16. 

Στη συνέχεια, το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον προσκαλεί να 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 8 της 

παρούσας. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 

γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

 

Άρθρο 8 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 72 του Ν.4412/2016) 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Για την υπογραφή σύμβασης αξίας ανώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, απαιτείται 

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

υπογραφή της σύμβασης, μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄). 

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. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων. 

 

Άρθρο 9 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ– ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Άρθρα 106 και 127 του  Ν. 4412/2016) 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για 

την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 

αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 

άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.  
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Άρθρο 10 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ή κατά παράβαση των όρων της σύνταξης 

και υποβολής της παρούσας. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται τέτοιες. 

Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν, ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

102 του Ν. 4412/2016. 

Επίσης, απορρίπτονται προφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις απαιτούμενες 

εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν αποδεκτές, σύμφωνα 

με το άρθρο 102. 

Οι τιμές δεσμεύουν τον ανάδοχο για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε τυχόν παράταση 

αυτής. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή 

για όλες τις εργασίες που προκηρύχτηκαν, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Οι τιμές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή 

αιτία, θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τον προμηθευτή μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Προσφορά, που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 11 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

11.1.Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

η σύμβαση.  

11.2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 

παραδρομών. 

11.3 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

α. Έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια του έργου. 
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β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. 

γ. Εκπληρώθηκαν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα. 

11.4 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  

11.5 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) 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, 

γ) η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του 

άρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013. 

 

Άρθρο 12 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ (Άρθρα 203,205 και 218 του Ν. 4412/2016) 

12.1 Ο ανάδοχος που δεν θα προσέλθει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, να υπογράψει την σχετική 

σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

12.2 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 

είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 

εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. Στην περίπτωση αυτή του 

κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 

οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς 

να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη 

πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για 

παροχή εξηγήσεων, οι παρακάτω κυρώσεις: 
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α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 

74 του Ν. 4412/2016 

12.3 Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα με μονομερή δήλωσή του να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, 

κατά την ελεύθερη κρίση του, από τη Σύμβαση και μάλιστα  σε περίπτωση αθέτησης, γενικά, 

οποιουδήποτε συμβατικού όρου. 

12.4 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, καταπίπτει λόγω ποινής υπέρ του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. το 

ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, εκτός δε του ποσού της ποινής που καταπίπτει, 

δικαιούται να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζημίας του, κατά τις διατάξεις της κείμενης 

ελληνικής νομοθεσίας. 

 

Άρθρο 13 

ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

13.1 Πέραν του συμβατικού τιμήματος, ο ανάδοχος δεν θα έχει καμία απαίτηση κατά του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για 

δαπάνες, τις οποίες πραγματοποίησαν κατά την εκτέλεση του έργου ή εξ αφορμής αυτού. Ο ανάδοχος 

θα αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης 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 της προμήθειας, 

χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  

13.2  Η πληρωμή εκάστου τιμολογίου (πίστωση έως 60 ημέρες), η οποία υπόκειται σε όλες τις νόμιμες 

υπέρ τρίτων κρατήσεις, θα γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου μετά 

την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και τη γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού 

του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας 

του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής 

όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο (Υ.Α. 2/107929/0026/1.12.2013 «Καθορισμός Διαδικασίας και λοιπών 

τεχνικών λεπτομερειών για την πληρωμή δημοσίων δαπανών από τις Υ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 3172/Β/13.12.2013) 

και μετά την προσκόμιση από τον ανάδοχο των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν.4412/2016 των κάτωθι δικαιολογητικών, καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή:  

α. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας   

β. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας   
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13.3 Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί τμηματικά ως εξής: το 60% της αμοιβής θα καταβληθεί μετά 

την οριστική παραλαβή, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’), των 

πακέτων εργασίας Π.Ε.1 έως Π.Ε.5 από την αρμόδια επιτροπή του  Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., και το υπόλοιπο 40% της 

αμοιβής θα καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή των πακέτων εργασίας Π.Ε.6 και Π.Ε.7. Η 

παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή του Ε.Τ.Ε.Α.ΕΠ., η 

οποία λαμβάνει εικόνα για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του έργου, 

προκειμένου να προτείνει εφικτές και αποτελεσματικές λύσεις. Σε περίπτωση μη τήρησης ή ελλιπούς 

τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, ο Υπεύθυνος Έργου μεριμνά για την έγκαιρη 

ενημέρωση της αρμόδιας για την υλοποίηση Διεύθυνση και των οργάνων διοίκησης, ώστε να προβούν 

σε συστάσεις προς τον Ανάδοχο ή την επιβολή των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων. Ο Υπεύθυνος 

Έργου είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο συμμόρφωσης του αναδόχου με τις 

συστάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας. Ο βαθμός συμμόρφωσης ελέγχεται τόσο ως προς την ποιότητα όσο 

και ως προς το χρόνο, όπως αυτά ορίζονται στη σχετική επιστολή που αποστέλλεται στον Ανάδοχο. 

13.4 Τον 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 τις ακόλουθες κρατήσεις:   

 α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)  

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 350 του ν.4412/2016.  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.  

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.  

Άρθρο 15 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει ως προς τους όρους της διακήρυξης και της σύμβασης αρμόδια 

είναι τα Δικαστήρια της έδρας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. που διενεργεί την προμήθεια. 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, όπως 

ισχύουν και θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης. 
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Άρθρο 16 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του 

Διαγωνισμού μέχρι και πέντε (5) ημέρες, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να απαντήσει, το αργότερο τρεις (3) ημέρες, πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.  

Κάθε σχετική πληροφορία δίδεται από το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Περιουσίας & 

Προμηθειών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., στο κτίριο επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, στον2ο όροφο. 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 210-3275026, 210-3275291, 210-3275292, 210-3275289 

E-mail: t.prom@eteaep.gov.gr 

Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στους διαδικτυακούς ιστότοπους www.diavgeia.gr, 

www.eprocurement.gov.gr  και  www.eteaep.gov.gr. 

 

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ και ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. του 

ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

& ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΙΚΗΣ 
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Ανήκει στην με αριθ. 1/2019 Διακήρυξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ 

Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που συστάθηκε με τα άρθρα 35-48 του 

Ν.4052/2012, όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις με τους Ν.4325/2015, Ν.4336/2015 και Ν.4387/2016 

και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Σκοπός του Ταμείου είναι: 

 η παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στους δικαιούχους 

ασφαλισμένους 

 η καταβολή εφάπαξ παροχών στους δικαιούχους ασφαλισμένους. 

Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. συγκροτούν δύο (2) κλάδοι, οι οποίοι λειτουργούν με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια: 

 κλάδος επικουρικής ασφάλισης και 

 κλάδος εφάπαξ παροχών, στους οποίους παρακολουθούνται αυτοτελώς οι εισφορές κάθε κλάδου. 

 

Οργανωτική Δομή 

Η Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. διαρθρώνεται σε δυο (2) Γενικές Διευθύνσεις: 

α. την Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης που διαρθρώνεται σε πέντε (5) Διευθύνσεις 

β. την Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, η οποία διαρθρώνεται σε έντεκα 

(11) Διευθύνσεις και ένα (1) Αυτοτελές Τμήμα. 

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΤΕΑΕΠ οι οποίες υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Επικουρικής 

Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών διαρθρώνονται σε ένα (1) Περιφερειακό Τμήμα και δεκαεννέα (19) 

Περιφερειακά Γραφεία. 

Τέλος στο Ταμείο  λειτουργούν τρία (3) γραφεία που υποστηρίζουν στο έργο τους τον Διοικητή και τους 

Υποδιοικητές του Ταμείου και δυο (2) Αυτοτελή Γραφεία υπαγόμενα απευθείας στον Διοικητή. 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σκοπός του παρόντος έργου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος Ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών Μίας Στάσης (One Stop Shop – OSS) στο ΕΤΕΑΕΠ όπου ο Πολίτης αλλά και όλοι οι 

συναλλασσόμενοι με αυτό θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους προς τον Φορέα, να 

ενημερώνονται με αυτοματοποιημένο τρόπο για την πορεία τους και να διεκπεραιώνουν τα αιτήματά τους 

χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας.  
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Το Ιστορικό των αιτήσεων του Πολίτη και οι απαντήσεις του Φορέα θα τηρούνται στην Ηλεκτρονική Θυρίδα 

του OSS με δυνατότητες ενημέρωσης, αναζήτησης, ανάκτησης και εκτύπωσης. 

Οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης θα διασυνδεθούν πλήρως με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων 

(ΣΗΔΕ) του Φορέα, ολοκληρώνοντας από την πλευρά της Υπηρεσίας τη διαχείριση ενός αιτήματος από την 

ηλεκτρονική λήψη έως την περάτωσή του, προσφέροντας διαφάνεια στον πολίτη σε όλα τα στάδια 

διεκπεραίωσης. 

 

Εκτιμώμενα Οφέλη 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα στατιστικά στοιχεία χρήσης των υπαρχόντων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης του Φορέα για το 2018:  

 Στην υπηρεσία Μηνιαίων Ενημερωτικών Συντάξεων σε σύνολο 498.199 συνταξιούχων 

χρησιμοποίησαν την υπηρεσία 264.000 (ποσοστό 53%) 

 Στην υπηρεσία Βεβαιώσεων Εξαγοράς Προϋπηρεσίας συνταξιούχων τέως ΤΕΑΔΥ σε σύνολο 3.113 

χρησιμοποίησαν την υπηρεσία 3.000 (ποσοστό 96%) λόγω αναγκαιότητας στην φορολογική 

υποβολή.  

 Για το ίδιο έτος προσήλθαν στο κεντρικό κτίριο του Φορέα 95.120 πολίτες και εξυπηρετήθηκαν εντός 

ωραρίου οι 87.443 (στατιστικά συστήματος εξυπηρέτησης). Μη εξυπηρετηθέντες 7.677 ποσοστό 8%. 

 Ο μέσος χρόνος αναμονής ανά πολίτη είναι 06:23’.  

 Ενώ για το έτος 2017 πρωτοκολλήθηκαν συνολικά 212.884 εισερχόμενα έγγραφα πολιτών ή Φορέων.  

 

Επισημαίνεται και η γεωγραφική κατανομή ασφαλισμένων/συνταξιούχων του φορέα: 44% βρίσκεται εκτός 

Αττικής και το 52% να έχει δυσκολία προσέλευσης στις κεντρικές υπηρεσίες. 

Εκτιμάται με αναγωγή χρήσης των υπαρχόντων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις νέες 

Υπηρεσίες μίας Στάσης ότι τουλάχιστον το 50% των πολιτών θα επιλέξουν την εξυπηρέτησή τους 

ηλεκτρονικά. 

Συμπερασματικά αναμένεται μείωση εξυπηρέτησης πολιτών δια φυσικής παρουσίας στις 47.000, 

εξαλείφοντας πλήρως τους μη εξυπηρετηθέντες, ενώ προφανώς ο χρόνος αναμονής για τους χρήστες 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι μηδενικός.  

Η μείωση αναγκών μετακίνησης του πολίτη, καθώς και η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων αντί φυσικού 

εγγράφου έχουν και μία σημαντική διάσταση μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος. 

Η απλοποίηση της ροής διαδικασιών και η μείωση της διακίνησης φυσικών εγγράφων θα επιφέρει και 

διοικητικές οικονομίες κλίμακας με αποδέσμευση αριθμού υπαλλήλων από τα αντίστοιχα τμήματα και 

αξιοποίησή τους στην έκδοση συντάξεων. 
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η υφιστάμενη ιστοσελίδα του Φορέα, παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες Επιπέδου 1 και 2, προσφέροντας: 

 Εφαρμογές: 

o Μηνιαία Ενημερωτικά Σημειώματα Συνταξιούχων (αυθεντικοποίηση ΓΓΠΣ) 

o Βεβαιώσεις Εξαγοράς Προϋπηρεσίας (αυθεντικοποίηση ΓΓΠΣ) 

o Ενημέρωση πορείας απονομών 

 Ενημερωτικό Υλικό/Νέα/Πληροφορίες 

 Πρότυπα Αιτήσεων 

 Φόρμα Επικοινωνίας Πολιτών 

 

Ο Φορέας διαθέτει Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) με λειτουργίες επιχειρησιακής 

λογικής και εξυπηρετεί  7 κτίρια με 200 χρήστες στην παρούσα φάση. 

Αναλυτικότερα προσφέρει τις εξής λειτουργικότητες: 

 Εισαγωγή - διακίνηση - αρχειοθέτηση εγγράφων (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα) με τήρηση εκδόσεων  

 Χρέωση - Δρομολόγηση εγγράφων σε Δ/νσεις - Τμήματα - Χρήστες  

 Αναζήτηση πρωτοκόλλων-εγγράφων με ποικίλα κριτήρια, τόσο επί του εγγράφου όσο και βάσει 

συναλλασσόμενου 

 Σάρωση των εισερχομένων - εξερχομένων εγγράφων και πρωτοκόλληση 

 Τήρηση Μητρώου συναλλασσομένων (Συνταξιούχοι – Ασφαλισμένοι – Υπάλληλοι - Εργοδότες) 

 Εκτύπωση αποδεικτικών για τον συναλλασσόμενο 

 Καταχώρηση σχετικών πρωτοκόλλων για τον εκάστοτε συναλλασσόμενο 

 Παραγωγή αναφορών και εκτυπώσεων και εξαγωγή σε όλες τις δημοφιλείς μορφές αρχείων όπως MS 

Excel, CSV, MS Word, PDF, HTML 

 Δυνατότητα Μαζικής πρωτοκόλλησης εισερχομένων - εξερχομένων εγγράφων 

 Ομαδοποίηση Διαδικασιών / Κινήσεων ανά υπόθεση 

 Διαβαθμισμένη πρόσβαση στα έγγραφα με καθορισμό δικαιωμάτων/ρόλων 

 Σήμανση εγγράφων ως εμπιστευτικά με ελεγχόμενη πρόσβαση 

 Ειδική διαχείριση εισερχομένων ΔΑΥΚ (Δελτίων Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης) 

 Υποστήριξη εργασιών μέσω APIs  

 

Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός μαζί με τα λειτουργικά συστήματα ο οποίος θα υποστηρίξει τόσο τις 

υπάρχουσες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Φορέα, το ΣΗΔΕ, όσο και το νέο σύστημα OSS φιλοξενείται στο 





22 

 

Κυβερνητικό Νέφος (G-Cloud) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και αποτυπώνεται 

στον κάτωθι πίνακα: 

   
ΔΙΣΚΟΙ 

 

   
  Χωρητικότητα 

 

VM Name CPU RAM(GB) Πλήθος 

Tier 

0+1  

Tier 

1+2 

Tier 

2  OS 

Web server 8 16 3 180 150 1000 Centos 7 

ΣΗΔΕ DB oracle server 4 32 2 100 100  Windows 2012 

ΣΗΔΕ Application Server 6 32 3 200 200 2000 Windows 2012 

Web server for OSS 

(One Stop Shop) 
4 24 2 100 100  Windows 2012 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Στο πλαίσιο του έργου οι Υπηρεσίες μίας Στάσης έρχονται να αναβαθμίσουν την ποιότητα εξυπηρέτησης 

του Πολίτη προσφέροντας υπηρεσίες Επιπέδου 4-5, σύμφωνα με το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών που βρίσκεται σε αντιστοιχία με το Benchmarking e-government 

2002 των Ηνωμένων Εθνών, με τους εξής τρόπους: 

 Αυστηρή ταυτοποίηση χρήστη μέσω υπηρεσιών δημοσίων κόμβων όπως της ΓΓΠΣ (επίπεδο 

εγγραφής 2). 

 Ηλεκτρονικές φόρμες διασυνδεδεμένες με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων του 

Φορέα. Δεν θα απαιτείται η φυσική παρουσία του Πολίτη ή οποιαδήποτε περεταίρω ενέργεια για 

την αίτησή του.  

 Αυτόματη ενημέρωση (notifications) για την πορεία του αιτήματός του. 

 Προσωποποιημένη εξυπηρέτηση με ενημερώσεις, ατομική θυρίδα με παράδοση ψηφιακά 

υπογεγραμμένων εγγράφων και ιστορικότητα αιτημάτων. 

 

Η προβλεπόμενη διαδικασία είναι η εξής: 

1. Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα αφού ταυτοποιηθεί μέσω ΓΓΠΣ 

2. Εν συνεχεία συμπληρώνει τα ελάχιστα δυνατά στοιχεία σε ειδικά διαμορφωμένες φόρμες αναλόγως 

του αιτήματός του.  

3. Ο πολίτης μπορεί να επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που του επισημαίνονται για την 

αιτούμενη ενέργεια, ή θα ζητά την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους.  
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4. Εν συνεχεία λαμβάνει τόσο στην ηλεκτρονική του θυρίδα, όσο και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του τον αριθμό πρωτοκόλλου και τα διαπιστευτήρια 

της αίτησης με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε. 

5. Κάθε αίτηση αντιστοιχίζεται με ροή εργασιών στο ΣΗΔΕ του Φορέα και χρεώνεται στην αρμόδια Δ/νση.  

6. Υπάλληλος της Δ/νσης χρέωσης διεκπεραιώνει το Αίτημα μέσω του ΣΗΔΕ.  

7. Σε κάθε βήμα διεκπεραίωσης ενημερώνεται αυτομάτως η Ηλεκτρονική Θυρίδα  του Πολίτη για την 

πορεία της αίτησης, πιθανές εκκρεμότητες ή ολοκλήρωση και απάντηση του αιτήματός του. Ο πολίτης 

ενημερώνεται και μέσω του email του. 

8. Η απάντηση στον πολίτη φέρει την ψηφιακή υπογραφή του αρμοδίου οργάνου. 

 

Το Έργο αναλύεται στα κάτωθι διακριτά πακέτα εργασίας και τα κατ’ελάχιστον παραδοτέα: 

 

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Π.Ε.1: Web Server OSS 

 Διασύνδεση με το υφιστάμενο ΣΗΔΕ για αυτόματη καταχώρηση/πρωτοκόλληση αιτήσεων  

 Π.1.1: Προγραμματιστική Διεπαφή (API) πρωτοκόλλησης 

 Π.1.2: Αυθεντικοποίηση (πρόβλεψη χρήσης από τρίτες εφαρμογές) 

 Π.1.3: Προγραμματιστική Διεπαφή (API) μητρώου Πρωτοκόλλου 

 

Π.Ε.2:  Web Client Υποδοχής Αιτήσεων Πολιτών OSS 

 Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων πολιτών, δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής 

 Διασύνδεση με ΓΓΔΕ-ΓΓΠΣ για την αυθεντικοποίηση των χρηστών μέσω του TAXIS 

 

Π.Ε.3: Φόρμες Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Πολιτών 

 Δημιουργία εγγράφων βάσει template και μεταδεδομένων από τις φόρμες 

 

Π.Ε.4: Ηλεκτρονική Θυρίδα 

 Αυτόματη ενημέρωση πολιτών σχετικά με την εξέλιξη της αίτησης ανάλογα με τα στάδια 

δρομολόγησης  

 Αυτοματοποιημένη ανάρτηση εγγράφων στην Ηλεκτρονική Θυρίδα πολιτών  
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Π.Ε.5: Auditing 

 Καταγραφή και δυνατότητα ιχνηλάτησης ενεργειών χρηστών 

 Notifications προς διαχειριστές 

 

Π.Ε.6: On the job training 

 

Π.Ε.7: Πιλοτική Λειτουργία 

 

 

 

 

Τα ανωτέρω Πακέτα Εργασίας περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω ως εξής: 

 

Π.Ε.1: Web Server OSS 

Ο Web Server του One Stop Shop εξυπηρετεί τον client και τις εισερχόμενες ηλεκτρονικές αιτήσεις 

δημιουργώντας τα αντίστοιχα έγγραφα αιτήσεων προς πρωτοκόλληση. 

Προσφέρει διασύνδεση με το υφιστάμενο ΣΗΔΕ για καταχώρηση/πρωτοκόλληση των παραγόμενων 

αιτήσεων. Η επιτυχής καταχώρηση (και χρέωση) στο ΣΗΔΕ επιστρέφει τον αριθμό πρωτοκόλλου που 
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προωθείται στον client προς επιβεβαίωση του χρήστη για την ορθή καταχώρηση, καθώς και αποστολή 

αποδεικτικού στο email του. 

Επιπροσθέτως η πληροφορία της υποβαλλόμενης φόρμας αντιστοιχίζεται σε ένα JSON format αντικείμενο 

που μαζί με τα μοναδικά χαρακτηριστικά του χρήστη και τον αρ. πρωτοκόλλου που αποδόθηκε θα 

αποθηκεύεται σε μία NoSQL βάση. 

Ο Web Server προσφέρει δύο υποστηρικτικά APIs (πρωτοκόλλησης και μητρώου ΣΗΔΕ) και διαμοιρασμένης 

αυθεντικοποίησης με τρίτες εφαρμογές του Φορέα όπως επί παραδείγματι η Εφαρμογή Μηνιαίων 

Ενημερωτικών Σημειωμάτων Συνταξιούχων και οι Βεβαιώσεις Εξαγοράς. 

Απαιτήσεις: 

 Κρυπτογράφηση στο file system και στη μεταφορά πληροφορίας 

 Δημιουργία εγγράφου από υποβαλλόμενη φόρμα 

 Διασύνδεση με ΣΗΔΕ, πρωτοκόλληση 

 Υποστήριξη Ηλεκτρονικών Αιτήσεων 

Αποθήκευση JSON document σε NoSQL DB 

 Υποστήριξη Ηλεκτρονικής Θυρίδας 

Χρήση TLS και σε συνέργεια με Π.Ε.2 προστασία από επιθέσεις XSS, CSRF και SQL injection. 

 

Λειτουργίες Διαλειτουργικότητας με τρίτες εφαρμογές: 

Π.1.1: Προγραμματιστική Διεπαφή (API) πρωτοκόλλησης 

Με στόχο τη διαλειτουργικότητα συστημάτων και εκμετάλλευση της διασύνδεσης με το ΣΗΔΕ, ζητείται η 

υλοποίηση ενός απλού higher level API απόδοσης αριθμού Πρωτοκόλλου από τρίτες εφαρμογές. 

Π.1.2: Αυθεντικοποίηση (πρόβλεψη χρήσης από τρίτες εφαρμογές) 

Υποστήριξη διαμοιρασμού authentication token με τρίτες εφαρμογές. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει 

εκμετάλλευση της ενεργής αυθεντικοποίησης του χρήστη με την ΓΓΔΕ και δεν θα απαιτείται από τρίτες 

εφαρμογές του τομέα να ζητούν εκ νέου ταυτοποίηση.  

Π.1.3: Προγραμματιστική Διεπαφή (API) μητρώου Πρωτοκόλλου 

Υποστήριξη higher level API λειτουργιών Δημιουργίας (Create), Ανάγνωσης (Read), Ενημέρωσης (Update) 

του Μητρώου Πρωτοκόλλου από τρίτες εφαρμογές 

 Εγγραφή 

 Αναζήτηση 

 Update 
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Π.Ε.2:  Web Client Υποδοχής Αιτήσεων Πολιτών OSS 

Ο Web Client αποτελεί το σημείο εισόδου του πολίτη και κέλυφος φιλοξενίας των ηλεκτρονικών αιτήσεων 

και θυρίδας. Μετά την αυθεντικοποίηση του χρήστη μέσω ΓΓΔΕ γίνεται την πρώτη φορά η εγγραφή του 

στην υπηρεσία, όπου επικαιροποιεί και επιβεβαιώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του. Ανά πάσα στιγμή 

μπορεί ο πολίτης να ανατρέξει στο προφίλ του και να τροποποιήσει τα στοιχεία αυτά.  

Οφείλει να καλύπτει τις κάτωθι απαιτήσεις: 

 

Προσβασιμότητα  

Οι διαδικτυακές εφαρμογές και υπηρεσίες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις Οδηγίες για την 

προσβασιμότητα του περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) του 

διεθνούς οργανισμού World Wide Web Consortium (W3C) κατ’ ελάχιστο στο μεσαίο επίπεδο 

προσβασιμότητας ‘ΑΑ’ ενώ συνίσταται η συμμόρφωση στο ανώτατο επίπεδο προσβασιμότητας ‘ΑΑΑ’. 

 

Πολυκαναλική διάθεση 

Οι υπό ανάπτυξη υπηρεσίες θα πρέπει να διαθέτουν responsive design επιτρέποντας την πρόσβαση στους 

τελικούς χρήστες τόσο από υπολογιστές μέσω του διαδικτύου όσο και από κινητές συσκευές (tablets & 

κινητά τηλέφωνα) 

 Πλατφόρμα φιλοξενίας ηλεκτρονικών αιτήσεων και θυρίδας 

 Διασύνδεση με ΓΓΔΕ-ΓΓΠΣ για την αυθεντικοποίηση των χρηστών μέσω του TAXIS και Εγγραφή (μαζί 

με Π.Ε.1) 

 

Διαβαθμισμένη πρόσβαση 

Σε συνέργεια με το Π.Ε.1 θα υπάρξει πρόβλεψη ρόλων με διαβαθμισμένη πρόσβαση στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες.  

Αναλυτικότερα: 

 Υποστήριξη διαβαθμισμένων ρόλων χρηστών 

 Πρόβλεψη για ειδικούς χρήστες με δικαιώματα υποβολής αιτημάτων εκ μέρους των πολιτών 

(όπως υπηρεσίες ΚΕΠ). 

 Απόδοση δικαιωμάτων χρηστών (π.χ. προβολή εγγράφων, επεξεργασία, διαγραφή)  

 Πρόβλεψη για διαχειριστές οι οποίοι θα διαθέτουν εκτεταμένα δικαιώματα κι εξουσιοδοτήσεις 
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Ασφάλεια 

Σε συνέργεια με Π.Ε.1 επιβολή χρήσης HTTPS, προστασία από επιθέσεις CSRF, XSS και SQL Injection1. 

 

Π.Ε.3: Φόρμες Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Πολιτών 

Στο πλαίσιο συνολικής εξυπηρέτησης του Πολίτη, δημιουργείται το σύνολο των Αιτήσεων αλληλεπίδρασης 

με τον Φορέα τόσο για τον τομέα Επικούρησης όσο και Εφάπαξ Παροχών.  Υπάρχει επίσης πρόβλεψη 

εφαρμογής δημιουργίας και νέων αιτήσεων.  

Ο πολίτης αναλόγως του τέως ταμείου στο οποίο ανήκει βλέπει το υποσύνολο των Αιτήσεων που τον 

αφορούν. Υπάρχει δε πρόβλεψη για συνταξιούχους που σχετίζονται με περισσότερα του ενός ταμεία. 

Όπου είναι δυνατόν τα στοιχεία της αίτησης είναι προσυμπληρωμένα, και σε κάθε πεδίο γίνονται οι 

κατάλληλοι έλεγχοι ορθότητας διευκολύνοντας τον πολίτη στη συμπλήρωση προβάλλοντας tooltips λάθους 

και προτεινόμενης ορθής μορφής.  

Αναλόγως των τιμών πεδίων της φόρμας δύναται να προσαρμόζονται δυναμικά τα πεδία που ακολουθούν 

καθώς και η πληροφόρηση προς τον πολίτη (όπως επί παραδείγματι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

που μπορεί να διαφοροποιούνται βάσει των επιλογών του χρήστη).  

Τέλος ο πολίτης μπορεί να επισυνάπτει αρχεία ως δικαιολογητικά που ακολουθούν την αίτηση ή να ζητάει 

την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους από την υπηρεσία.  

Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται έλεγχος των τύπων των αρχείων που επιτρέπεται να επισυναφθούν.  

Φόρμες με ελλιπή ή εσφαλμένα στοιχεία δεν επιτρέπεται να υποβάλλονται. 

 

Δημιουργία Αιτήσεων  

Η κατηγοριοποίηση των αιτήσεων είναι η κάτωθι: 

Επικούρηση: 

 Γήρατος 

 Θανάτου 

 Αναπηρίας 

 Επίσπευσης 

 Γενικής αίτησης 

Εφάπαξ παροχών: 

 Γήρατος 

 Θανάτου 

 Αναπηρίας 

                                                 
1 Περισσότερα στο κεφάλαιο Απαιτήσεων Ασφαλείας 
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 Επίσπευσης 

 Γενικής αίτησης 

 Επιστροφής εισφορών 

  

Προτείνεται η πρόβλεψη και υπηρεσιακών αιτήσεων όπου οι υπάλληλοι ακολουθώντας την ίδια διαδικασία 

ταυτοποίησης θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις προς Διευθύνσεις του Φορέα. 

Κάθε Αίτηση αναλόγως επιλογών πεδίων του χρήστη παραμετροποιείται δείχνοντας στοχευμένο υλικό ανά 

περίπτωση. 

Ενδεικτικά οι αιτήσεις είναι οι παρακάτω: 

α/α Τίτλος Ηλεκτρονικής Αίτησης Αναγκαία Αποδέκτης 

 Αιτήσεις Επικούρησης 

1 Αίτηση Απονομής Σύνταξης λόγω Γήρατος Ναι Πολίτης 

2 Αίτηση Απονομής Σύνταξης λόγω Αναπηρίας Ναι Πολίτης 

3 Αίτηση Απονομής Σύνταξης λόγω Θανάτου Συνταξιούχου Ναι Πολίτης 

4 Αίτηση Απονομής Σύνταξης λόγω Θανάτου Ασφαλισμένου Ναι Πολίτης 

5 Αίτηση Απονομής Σύνταξης λόγω Θανάτου 

Συνταξιούχου/Ασφαλισμένου (ενήλικου τέκνου) 
Ναι Πολίτης 

6 Συμπληρωματική Αίτηση για Χημικούς (ΤΕΑΧ) Ναι Πολίτης 

7 Αίτηση Αναγνώρισης & Εξαγοράς Προϋπηρεσίας Ναι Πολίτης 

8 Αίτηση Χορήγησης Κληρονομικού Δικαιώματος Ναι Πολίτης 

9 Αίτηση Χορήγησης Χορηγούμενων Ποσών λόγω Κληρονομικού 

Δικαιώματος 
Ναι Πολίτης 

10 Αίτηση Προσαύξησης Σύνταξης λόγω Επιδόματος Σπουδών Ναι Πολίτης 

11 Αίτηση Επαναχορήγησης Διακοπείσας Επικουρικής Σύνταξης 

θανάτου λόγω λήξης (3ετίες) 
Ναι Πολίτης 

12 Αίτηση Επίσπευσης Επικουρικής Σύνταξης Ναι Πολίτης 

13 Αίτηση Απονομής Σύνταξης  Γήρατος Αυτοαπασχολούμενων. Ναι Πολίτης 

14 Γενική Αίτηση Επικουρικής Σύνταξης Ναι Πολίτης 

 Αιτήσεις Εφάπαξ παροχών 

15 Αίτηση Απονομής Εφάπαξ λόγω Γήρατος Ναι Πολίτης 

16 Αίτηση Απονομής Εφάπαξ λόγω Θανάτου Ναι Πολίτης 

17 Αίτηση Απονομής Εφάπαξ λόγω Αναπηρίας Ναι Πολίτης 

18 Αίτηση Επιστροφής Εισφορών Ναι Πολίτης 

19 Αίτηση Επίσπευσης Εφάπαξ Ναι Πολίτης 

20 Γενική Αίτηση Εφάπαξ Παροχών Ναι Πολίτης 
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 Λοιπές Αιτήσεις 

21 Γενική Αίτηση Ναι Πολίτης 

22 Γενική Υπηρεσιακή Αίτηση Ναι Υπάλληλος 

 

Εφαρμογή σχεδιασμού νέων αιτήσεων 

Απαιτείται η δυνατότητα εύκολης δημιουργίας νέων ψηφιακών φορμών και αντιστοίχισής τους με πρότυπα 

παραγόμενων εγγράφων/αιτήσεων (templates). Πρέπει να υποστηρίζονται πολλαπλοί τύποι πεδίων 

(αλφαριθμητικά, λεξικά, θησαυροί όρων, λίστες κ.α.) χωρίς περιορισμό ως προς το πλήθος, καθώς και 

«έξυπνα» πεδία, τα οποία επί παραδείγματι μπορούν να μεταβάλλονται αυτόματα (μετρητές), να 

ενεργοποιούν άλλες ενέργειες (events) (όπως να δείχνουν υπό συνθήκες στοχευμένες πληροφορίες π.χ. 

ζητούμενα δικαιολογητικά ή να ενεργοποιούν άλλα πεδία).  

Οι φόρμες αντιστοιχίζονται σε template παραγόμενων εγγράφων και σε χρεώσεις σε αρμόδια όργανα ή 

ροές εντός του ΣΗΔΕ. 

Τα δυναμικά πεδία (μαζί με σταθερά αναγνωριστικά όπως μοναδικός κωδικός χρήστη και αριθμός 

πρωτοκόλλου) συνιστούν ένα αντικείμενο JSON που θα πρέπει με κάθε υποβολή αίτησης να αποθηκεύεται 

με τις τιμές του και σε NoSQL βάση όπως περιγράφεται και στο Π.Ε.1. 

Η εφαρμογή λειτουργεί ως εύχρηστο γραφικό περιβάλλον (χωρίς την απαίτηση συγγραφής κώδικα) για την 

δημιουργία των ηλεκτρονικών φορμών, των templates παραγόμενων εγγράφων και των αντιστοιχίσεων της 

φόρμας σε διαδικασία επί του ΣΗΔΕ. 

Εναλλακτικά μπορεί να ακολουθηθεί μοντελοποιημένη και τεκμηριωμένη διαδικασία δημιουργίας φορμών 

μέσω σχημάτων (schemas), templates εγγράφων και αντιστοιχίσεων σε διαδικασίες επί του ΣΗΔΕ. 

 

Π.Ε.4: Ηλεκτρονική Θυρίδα 

Η Ηλεκτρονική Θυρίδα φιλοξενεί το ιστορικό των αιτήσεων του Πολίτη και των απαντήσεων του Φορέα σε 

κάθε αίτηση. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αναζήτησης, ανάκτησης, εκτύπωσης, αποθήκευσης σε τοπικό 

δίσκο μίας αίτησης, καθώς και σύνδεσης υπάρχουσας αίτησης με νέο αίτημα.  

Στην Θυρίδα προωθούνται οι διεκπεραιωμένες απαντήσεις του Φορέα με την ψηφιακή υπογραφή του 

αρμοδίου οργάνου.  

Προωθούνται επίσης οι ειδοποιήσεις για την πορεία αιτημάτων (έναρξη, στάδια διεκπεραίωσης, 

περάτωση), ή νέα/πληροφορίες που θέλει να κοινοποιήσει ο Φορέας προς τον πολίτη.  

Για την ολοκληρωμένη υποστήριξη της Ηλεκτρονικής Θυρίδας απαιτείται η κάτωθι λειτουργικότητα: 

 Ενημέρωση πολιτών σχετικά με την εξέλιξη της αίτησης ανάλογα με τα στάδια δρομολόγησης  

 Αυτοματοποιημένη ανάρτηση εγγράφων στην Ηλεκτρονική Θυρίδα πολιτών 

Αναλυτικότερα: 
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Ενημερώσεις 

Από την έναρξη χρέωσης, τα στάδια διεκπεραίωσης μέχρι την περάτωση ενός αιτήματος προωθούνται στην 

Θυρίδα και στο email επικοινωνίας γνωστοποιήσεις προς τον Χρήστη.  

Πρέπει δε να υποστηρίζονται και ενημερώσεις γενικότερου χαρακτήρα.  

Επειδή η πορεία μίας αίτησης μπορεί να υπερβαίνει το λειτουργικό πλαίσιο του ΣΗΔΕ και να άπτεται 

ενεργειών και τρίτων πληροφοριακών συστημάτων (όπως επί παραδείγματι εφαρμογής Συντάξεων), 

απαιτείται ένα απλό API για notifications όπου βάσει μοναδικού κλειδιού (id χρήστη ή αρ. πρωτοκόλλου) 

να μπορούν να προωθούνται ενημερώσεις προς τη Θυρίδα. 

Ανάρτηση εγγράφων 

Έγγραφα που παράγονται από το ΣΗΔΕ ως απαντητικά ή διασυνδεδεμένα με μία αίτηση θα προωθούνται 

με αυτόματο τρόπο στη Θυρίδα του πολίτη με ταυτόχρονη δημιουργία και της αντίστοιχης γνωστοποίησης 

της προηγούμενης παραγράφου.  

Η ανάρτηση εγγράφων στη Θυρίδα πρέπει να υποστηρίζεται και με απλή διεπαφή API βάσει μοναδικού 

κλειδιού (id χρήστη ή αρ. πρωτοκόλλου επί παραδείγματι). 

 

Αναφορές 

Το σύστημα πρέπει να επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένους χρήστες/υπαλλήλους του Φορέα να προβάλλουν 

κατάλογο των ηλεκτρονικών αιτήσεων & γνωστοποιήσεων ανάλογα με το ρόλο και τα δικαιώματά τους, να 

εξάγουν αναφορές και στατιστικά στοιχεία. 

Ημερησίως αποστέλλεται ενημερωτικό email σε ορισμένο ρόλο διαχειριστή. 

 

Π.Ε.5: Auditing 

Η υπηρεσία Auditing πρέπει να προσφέρει αναλυτική καταγραφή όλων των συναλλαγών που 

πραγματοποιεί ο χρήστης με τις Υπηρεσίες μίας Στάσης. Συγκεκριμένα πρέπει να καταγράφεται κατά το 

ελάχιστο: 

 Όνομα χρήστη 

 Ημερομηνία και ώρα 

 Είδος ενέργειας 

 ID αντικειμένου που επεξεργάστηκε 

Σε περίπτωση ασυνήθιστης χρήσης ενημερώνεται μέσω email ο διαχειριστής του συστήματος. 

Απαιτήσεις: 

 Καταγραφή και δυνατότητα ιχνηλάτησης ενεργειών χρηστών 
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 Notifications σε administrators σε περίπτωση κακόβουλης χρήσης 

 

Π.Ε.6: On the job training 

Αφορά υπηρεσίες εκπαίδευσης, διαφοροποιούμενες ως προς το περιεχόμενο και την έμφαση, ανάλογα με 

τον ρόλο του κάθε στελέχους, οι βασικότεροι στόχοι των οποίων είναι η εξοικείωση των χρηστών και η 

μεταφορά τεχνογνωσίας προς μία προκαθορισμένη ολιγομελή ομάδα διαχειριστών και προγραμματιστών, 

οι οποίες περιλαμβάνουν και εκπαίδευση εν ώρα εργασίας, όπως περιγράφονται κατωτέρω. 

 

Χρήστες 

Η απόκτηση των απαραιτήτων γνώσεων και δεξιοτήτων από ένα σύνολο κατ’ελάχιστο 250 χρηστών του 

συστήματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ικανότητα υποστήριξης του συστήματος σε συνθήκες 

παραγωγικής λειτουργίας. 

Ενδεικτικά (όχι δεσμευτικά, αφού οι ρόλοι εξαρτώνται από τις επιμέρους τελικές ανάγκες του έργου) 

αναφέρεται η εκπαίδευση: 

 κρίσιμων χρηστών (key users) 

 ανωτέρων χρηστών (π.χ. προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων)  

 απλών χρηστών. 

 

Διαχειριστές ροών εφαρμογής 

Η ολοκληρωμένη μεταφορά τεχνογνωσίας προς μία προκαθορισμένη ολιγομελή ομάδα 10 στελεχών 

διαχειριστών ροών εφαρμογής, τα μέλη της οποίας θα επιφορτιστούν με τη διαχείριση, και την υποστήριξη 

της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος, μετά το πέρας του έργου. 

Θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν πλήρως τις λειτουργίες του συστήματος για τη διεκπεραίωση 

αιτημάτων.  

Να παρακολουθούν και να ελέγχουν την πορεία διαχείρισης των εργασιών.  

Να διαχειρίζονται ρόλους/δικαιώματα χρήσης. 

Να υποστηρίζουν τεχνικά τους χρήστες του Συστήματος, μετά τη λήξη των συμβατικών υποχρεώσεων του 

Αναδόχου.  

Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στη λειτουργία ειδικών χρηστών με δικαιώματα υποβολής αιτημάτων εκ μέρους 

των πολιτών (όπως υπηρεσίες ΚΕΠ). 
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Προγραμματιστές 

3 προγραμματιστές διασύνδεσης με υπάρχουσες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και χρήσης των 

παραδοτέων API. Οι εν λόγω εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό 

και τρόπο υλοποίησης του Έργου, το εύρος, τις δυνατότητες και τα δομικά στοιχεία του Συστήματος ώστε 

να αναλάβουν τη συντήρηση και εξέλιξη του Συστήματος όπως δημιουργία νέων αιτήσεων, αναβαθμίσεις 

συστημικού λογισμικού, διασυνδέσεις με διεπαφές και βάσεις.  

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων των υπηρεσιών εκπαίδευσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει, 

οργανώσει και υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα σύμφωνα με τις προαναφερθείσες προδιαγραφές 

ούτως ώστε ο εκπαιδευμένος να καταστεί σταδιακά και κατόπιν αξιολογήσεως επαρκής στα παραπάνω 

καθήκοντα. 

On-the-job training  

Αφορά στην επιπλέον εκπαίδευση των χρηστών των εφαρμογών εν ώρα εργασίας, την οποία θα παρέχει ο 

ανάδοχος αντιμετωπίζοντας τυχόν προβλήματα και απορίες των χρηστών. Είναι μέρος της εκπαίδευσης και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των υπηρεσιών υποστήριξης που θα προσφέρει ο Ανάδοχος. 

 

Στην Τεχνική Προσφορά του ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να προτείνει πρόγραμμα για τις υπηρεσίες 

εκπαίδευσης που θα προσφέρει, το κόστος των οποίων θα αποτυπώνεται αναλυτικά στην Οικονομική 

Προσφορά του.  

 Εκπαιδευόμενοι   Ώρες Κατάρτισης 

 Διαχειριστές ροών εφαρμογής (10 εκπαιδευόμενοι)   ≥ 15 

 Προγραμματιστές (3 εκπαιδευόμενοι)   ≥ 6  

 Χρήστες (250 εκπαιδευόμενοι)   ≥ 137 

 

Η χρονική διάρκεια της διδασκαλίας για κάθε Ομάδα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) διδακτικές ώρες 

ημερησίως. 

 

Τα σεμινάρια θα αποτελούνται από 20 – μελή (κατά μέγιστον) Τμήματα Χρηστών, ενώ κατά την οργάνωσή 

τους θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η διαθεσιμότητα των υπαλλήλων και οι απαιτήσεις σε προσωπικό του 

Φορέα, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση στην καθημερινή λειτουργία του 

 

Επίσης θα ολοκληρωθεί η τεκμηρίωση των νέων Συστημάτων η οποία θα περιλαμβάνει: 

 Τεχνική περιγραφή του σχήματος της βάσης δεδομένων (λογικός και φυσικός σχεδιασμός). 
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 Στοιχεία για την ασφάλεια του συστήματος (ρόλοι χρηστών, διαχείριση κωδικών, δικαιώματα 

πρόσβασης, καταγραφή κινήσεων στη βάση δεδομένων και στο σύστημα auditing, ακεραιότητα 

δεδομένων, κλπ.). 

 Τεκμηρίωση της διασύνδεσης εφαρμογών (οδηγός διασυνδεσιμότητας) μεταξύ τους αλλά και με τρίτες 

εφαρμογές. 

 Εγχειρίδια χρήσης εφαρμογών. 

 

Π.Ε.7: Πιλοτική Λειτουργία 

Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο της έναρξης επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος, οφείλει να προσφέρει 

υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος  για διάστημα 2 μηνών που θα περιλαμβάνουν: 

 Επιβεβαίωση σεναρίων ελέγχου και επικαιροποίησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης αυτής 

 Τελικές δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, προσθήκες/τροποποιήσεις, σύνθεση, πιλοτική χρήση 

κλπ.) με στόχο να επιβεβαιωθεί η απόλυτα εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υπό συνθήκες 

πλήρους παραγωγικής λειτουργίας με ένα κρίσιμο πλήθος δοκιμαστικών ή περιορισμένων χρηστών. 

 Δοκιμές stress test με τεχνητό φορτίο. 

 Υποστήριξη του Φορέα on-site/on the job training στη λειτουργία του συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό 

εντάσσονται : 

o Η υποστήριξη των χρηστών στο χειρισμό του συστήματος 

o Η υποστήριξη των διαχειριστών στη διαχείριση των υποδομών και η μεταφορά 

τεχνογνωσίας. 

 Τον έλεγχο και τη ρύθμιση βέλτιστης λειτουργίας του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες 

λειτουργίες 

 Την επίλυση προβλημάτων-υποστήριξη χρηστών 

 Τη διόρθωση / διαχείριση λαθών 

 

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας - Συντήρηση 

Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος και όλων των δομικών 

μονάδων από τις οποίες αποτελείται, απαιτείται από τον Ανάδοχο η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και 

συντήρησης κατά την περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας για τα ακόλουθα: 

 

• Συντήρηση λογισμικού βάσεων δεδομένων, 

• Συντήρηση λογισμικού συστημάτων, 

• Συντήρηση λογισμικού εφαρμογών, 
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• Υποστήριξη των χρηστών και διαχειριστών, 

• Υποστήριξη στη λειτουργιά του συστήματος. 

Ζητείται Συνολική Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης, με έναρξη την οριστική 

παραλαβή του Έργου και με χρονική διάρκεια κατ’ ελάχιστον δύο (2) έτη. 

Η ελαχίστη ζητούμενη Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας είναι ένα (1) έτος από την οριστική Παραλαβή 

του Έργου και η Περίοδος Συντήρησης ξεκινά με τη λήξη της προσφερόμενης Περιόδου Εγγύησης Καλής 

Λειτουργίας. 

Οι υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης θα παρέχονται για την περίοδο της Εγγύησης Καλής 

Λειτουργίας. Μετά την περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, ακολουθεί η περίοδος Συντήρησης και 

υποστήριξης λειτουργίας του συστήματος. Το κόστος της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας (1 έτος) 

συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του παρόντος έργου. Αντιθέτως, το κόστος της περιόδου 

Συντήρησης και υποστήριξης (1 ή περισσότερα έτη μετά την περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας) δεν 

συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του παρόντος έργου.  

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Κατά το σχεδιασμό του Έργου ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις 

κατάλληλες δράσεις για: 

- την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών, Μεσών και Υποδομών 

- την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών 

- την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων αναζητώντας και 

εντοπίζοντας με μεθοδικό τρόπο τα τεχνικά μετρά και τις οργανωτικές διοικητικές διαδικασίες. 

 

Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφάλειας του Έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να 

λάβει υπόψιν του: 

 

 Τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27η Απριλίου 

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση 

της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)- τις σύγχρονες εξελίξεις 

στις ΤΠΕ. 

 Τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ (best practices) όπως του ΟWASP (Open 

Web Application Security Project) για έμφαση στην προστασία από επιθέσεις τύπου Injection, 

Broken Authentication, Sensitive Data Exposure, XML External Entities (XEE), Broken Access Control, 
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Security Misconfiguration, Criss-Site Scripting (XSS), Insecure Deserialization, Χρήσης components ή 

βιβλιοθηκών με γνωστά κενά ασφαλείας, κλπ. 

 Τα επαρκέστερα προϊόντα λογισμικού και υλικού 

 Τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα (π.χ. ISO/IEC 27001) τα οποία θα περιλαμβάνονται 

στο Πλάνο Ενεργειών για την Ασφάλεια του Συστήματος που θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο στον 

Φορέα. 

 

Τα τεχνικά μετρά ασφάλειας θα υλοποιούνται από τον Ανάδοχο στα πλαίσια των προϊόντων και υπηρεσιών 

που έχει ήδη προσφέρει. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του Έργου είναι 4 μήνες. 

Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Π.Ε.1: Web Server OSS               

Π.Ε.2:  Web Client Υποδοχής Αιτήσεων Πολιτών OSS               

Π.Ε.3: Φόρμες Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Πολιτών               

Π.Ε.4: Ηλεκτρονική Θυρίδα               

Π.Ε.5: Auditing               

Π.Ε.6: On the job training               

Π.Ε.7: Πιλοτική Λειτουργία               

Παραλαβή Έργου               

 

* Δεν περιλαμβάνεται η περίοδος Καλής Λειτουργίας/Συντήρησης 
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Ανήκει στην με αριθ. 1/2019 Διακήρυξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Γενικές Απαιτήσεις 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 ΓΕΝΙΚΑ  

1.1 
Το σύνολο του λογισμικού και εφαρμογών που θα προσφερθεί θα 

εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο σε πλήρη λειτουργία 
ΝΑΙ   

1.2 
Την ευθύνη για κάθε βλάβη, φθορά ή απώλεια εξοπλισμού / πληροφορίας 

κατά την διάρκεια εγκατάστασης / πιλοτικής εφαρμογής φέρει ο Ανάδοχος 
ΝΑΙ   

1.3 
Όλα τα στοιχεία συστημικού λογισμικού θα συνοδεύονται από επίσημη 

άδεια χρήσης με σαφή αναφορά στον τρόπο αδειοδότησης 
ΝΑΙ   

1.4 

Όλα τα παραδοτέα θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία εγχειρίδια 

διαχείρισης σε ψηφιακή μορφή 

Τεχνικά εγχειρίδια (system manuals), εγχειρίδια υποστήριξης χρηστών (user 

manuals), οδηγίες λειτουργικής τεκμηρίωσης (operation manuals), 

εγχειρίδια κατασκευαστών 

ΝΑΙ   

2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ  

2.1 
Η προσφερόμενη λύση θα εγκατασταθεί και λειτουργήσει σε περιβάλλον 

εικονικών μηχανών (virtual machines) 
ΝΑΙ   

2.2 
Αναλυτικό σχεδιάγραμμα αρχιτεκτονικής υλοποίησης με ροές, σχήματα 

βάσεων δεδομένων 
ΝΑΙ   

2.3 
Περιγραφή ρόλων / διαχειριζόμενων δεδομένων / διαδικασιών / 

διασυνδέσεων υποσυστημάτων 
ΝΑΙ   

2.4 Εγγύηση υψηλής διαθεσιμότητας, απόδοσης, επεκτασιμότητας, αξιοπιστίας ΝΑΙ   

3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

3.1 
Διασφάλιση της πληρότητας, ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και 

ασφάλειας δεδομένων και εφαρμογών 
ΝΑΙ   

3.2 Διαβαθμισμένη πρόσβαση σε δεδομένα βάσει ρόλων ΝΑΙ   

3.3 Συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 GDPR ΝΑΙ   

3.4 

Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών OWASP  

προστασία από επιθέσεις τύπου Injection, Broken Authentication, Sensitive 

Data Exposure, XML External Entities (XEE), Broken Access Control, Security 

Misconfiguration, Criss-Site Scripting (XSS), Insecure Deserialization, Χρήσης 

components ή βιβλιοθηκών με γνωστά κενά ασφαλείας, κλπ. 

ΝΑΙ   

3.5 Χρήση TLS, HTTPS ΝΑΙ   

3.6 Κρυπτογράφηση σε file system, μεταφορά πληροφορίας, δεδομένα ΝΑΙ   
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Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

4 Π.Ε.1: Web Server OSS  

4.1 
Διασύνδεση με ΣΗΔΕ για καταχώρηση / πρωτοκόλληση / δρομολόγηση / 

αντιστοίχιση σε ροές  
ΝΑΙ   

4.2 Δημιουργία εγγράφου αίτησης από υποβαλλόμενη φόρμα ΝΑΙ   

4.3 Αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης σε email ΝΑΙ   

4.4 Αποθήκευση δεδομένων φόρμας ως JSON document σε NoSQL DB ΝΑΙ   

4.5 Π.1.1: Προγραμματιστική Διεπαφή (API) πρωτοκόλλησης ΝΑΙ   

4.6 Π.1.2: Αυθεντικοποίηση (διαμοιρασμός auth token με τρίτες εφαρμογές) ΝΑΙ   

4.7 Π.1.3: Προγραμματιστική Διεπαφή (API) μητρώου Πρωτοκόλλου ΝΑΙ   

5 Π.Ε.2:  Web Client Υποδοχής Αιτήσεων Πολιτών OSS 

5.1 Αυθεντικοποίηση μέσω ΓΓΔΕ (σε συνέργεια με Π.Ε.1) ΝΑΙ   

5.2 Εγγραφή χρήστη με καρτέλα στοιχείων και δυνατότητα τροποποίησης ΝΑΙ   

5.3 Υποστήριξη  ταυτόχρονων χρηστών > 200   

5.4 Οδηγίες χρήσης εφαρμογής ΝΑΙ   

5.5 

Προσβασιμότητα 

Συμμόρφωση με Web Content Accessibility Guidelines 2.0 σε κατ’ ελάχιστο 

επίπεδο ‘ΑΑ’ 

ΝΑΙ   

5.6 

Πολυκαναλική διάθεση 

Responsive design για πρόσβαση μέσω διαδικτύου τόσο από υπολογιστές 

όσο και tablets/κινητά 

ΝΑΙ   

5.7 
Υποστήριξη όλων των σύγχρονων browser (Chrome, Firefox, Safari, Opera, 

Edge, Internet Explorer 10+) και των mobile εκδόσεών τους 
NAI   

5.8 

Διαβαθμισμένη πρόσβαση 

 Υποστήριξη διαβαθμισμένων ρόλων χρηστών 

 Πρόβλεψη για ειδικούς χρήστες με δικαιώματα υποβολής 

αιτημάτων εκ μέρους των πολιτών (όπως υπηρεσίες ΚΕΠ) 

 Απόδοση δικαιωμάτων χρηστών (π.χ. προβολή εγγράφων, 

επεξεργασία, διαγραφή)  

ΝΑΙ   

3.7 Υποστήριξη app fail over για την αποφυγή απώλειας δεδομένων ΝΑΙ   

3.8 Έκδοση αναφορών απόδοσης λειτουργίας Web/Application server ΝΑΙ   

3.9 
Πλάνο Ενεργειών για Ασφάλεια Συστήματος με σχετικά πρότυπα (π.χ. ISO/IEC 

27001) 
ΝΑΙ   
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 Πρόβλεψη για διαχειριστές οι οποίοι θα διαθέτουν εκτεταμένα 

δικαιώματα κι εξουσιοδοτήσεις 

6 Π.Ε.3: Φόρμες Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Πολιτών 

6.1 
Δημιουργία αιτήσεων όπως αναφέρονται στον σχετικό πίνακα του 

αντιστοίχου κεφαλαίου 
ΝΑΙ   

6.2 Προβολή σχετικών αιτήσεων για κάθε χρήστη ΝΑΙ   

6.3 
Υποστήριξη δυναμικών πεδίων που παραμετροποιούν την αίτηση και την 

πληροφορία προς τον πολίτη 
ΝΑΙ   

6.4 Έλεγχοι ορθότητας τιμών πεδίων, tooltips και προβολή λαθών ΝΑΙ   

6.5 Επισύναψη πολλαπλών αρχείων, περιορισμός ως προς μέγεθος και τύπο ΝΑΙ   

6.6 

Εφαρμογή σχεδιασμού νέων αιτήσεων 

 Δημιουργία νέων φορμών και αντιστοίχιση με template εγγράφου 

 Υποστήριξη πολλαπλών τύπων πεδίων και «έξυπνων» πεδίων 

 Αντιστοίχιση αίτησης με ροές/αρμόδια όργανα εντός του ΣΗΔΕ 

 Συνέργεια στην δημιουργία JSON document 4.4 

ΝΑΙ   

7 Π.Ε.4: Ηλεκτρονική Θυρίδα 

7.1 
Ιστορικό αιτήσεων 

Αναζήτηση/Ανάκτηση/Εκτύπωση/Αποθήκευση 
ΝΑΙ   

7.2 Σύνδεση υπάρχουσας αίτησης με νέο αίτημα ΝΑΙ   

7.3 Αυτοματοποιημένη ανάρτηση εγγράφων στην Ηλεκτρονική Θυρίδα πολιτών ΝΑΙ   

7.4 
Ενημέρωση πολιτών σχετικά με την εξέλιξη της αίτησης ανάλογα με τα 

στάδια δρομολόγησης σε θυρίδα και email 
ΝΑΙ   

7.5 API notifications προς Θυρίδα ΝΑΙ   

7.6 API ανάρτησης εγγράφων στη Θυρίδα ΝΑΙ   

7.7 

Αναφορές 

 Προβολή καταλόγου ηλεκτρονικών αιτήσεων & γνωστοποιήσεων 

 Εξαγωγή αναφορών/στατιστικών στοιχείων 

 Αποστολή ημερήσιας αναφοράς σε email διαχειριστή 

ΝΑΙ   

8 Π.Ε.5: Auditing 

8.1 Καταγραφή και δυνατότητα ιχνηλάτησης ενεργειών χρηστών ΝΑΙ   

8.2 Notifications σε administrators σε περίπτωση κακόβουλης χρήσης ΝΑΙ   

 

Εκπαίδευση 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

9 Π.Ε.6: On the job training 
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9.1 Εκπαίδευση Χρηστών 250   

9.2 
Εκπαίδευση Διαχειριστών ροών εφαρμογής 

Μέριμνα για λειτουργία ειδικών χρηστών όπως ΚΕΠ 
10   

9.3 Προγραμματιστές 3   

9.4 On-the-job training εν ώρα εργασίας ΝΑΙ   

9.5 Αξιολόγηση και διορθωτικές ενέργειες ΝΑΙ   

 Εκπαιδευτική Τεκμηρίωση  

9.6 Τεχνική περιγραφή σχήματος βάσεων ΝΑΙ   

9.7 

Στοιχεία για την ασφάλεια του συστήματος (ρόλοι χρηστών, διαχείριση 

κωδικών, δικαιώματα πρόσβασης, καταγραφή κινήσεων στη βάση 

δεδομένων και στο σύστημα auditing, ακεραιότητα δεδομένων, κλπ.) 

ΝΑΙ   

9.8 
Τεκμηρίωση διασύνδεσης εφαρμογών (οδηγός διασυνδεσιμότητας) μεταξύ 

τους αλλά και με τρίτες εφαρμογές 
ΝΑΙ   

9.9 Εγχειρίδια χρήσης εφαρμογών ΝΑΙ   

 

Πιλοτική Λειτουργία – Εγγύηση καλής λειτουργίας – Συντήρηση 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

10 Π.Ε.7: Πιλοτική Λειτουργία 

 Διάρκεια (μήνες) ≥2   

10.1 Επιβεβαίωση σεναρίων ελέγχου και επικαιροποίησή τους ΝΑΙ   

10.2 Τελικές δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας με δοκιμαστικούς χρήστες ΝΑΙ   

10.3 Stress test με τεχνητό φορτίο ΝΑΙ   

10.4 
Υποστήριξη του Φορέα on-site/on-the-job training (χρηστών & 

διαχειριστών) 
ΝΑΙ   

10.5 
Ρύθμιση βέλτιστης λειτουργίας, επίλυση λαθών, υποστήριξη σε πραγματικές 

συνθήκες 
ΝΑΙ   

 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας - Συντήρηση  

10.6 Διάρκεια (έτη) Εγγύησης Περιόδου Καλής Λειτουργίας 1   

10.7 Διάρκεια (έτη) Συντήρησης ≥2   

10.8 

• Συντήρηση λογισμικού βάσεων δεδομένων, 

• Συντήρηση λογισμικού συστημάτων, 

• Συντήρηση λογισμικού εφαρμογών, 

• Υποστήριξη των χρηστών και διαχειριστών, 

• Υποστήριξη στη λειτουργιά του συστήματος. 

ΝΑΙ   
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Ανήκει στην με αριθ. 1/2019 Διακήρυξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
 

Ονομασία Τράπεζας………………………. 
Κατάστημα....................................... 
………………………………………………… 
(Δ/νση, Οδός/Αριθμός, Τ.Κ., fax) 
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: …………...… 
ΕΥΡΩ:  …………………………………. 
 
ΠΡΟΣ : ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ 
Δ/ΝΣΗ : Φιλελλήνων 13-15, 10557, Αθήνα                                                   
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ........……. ΕΥΡΩ …………………. 
 
 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
..................................... ΕΥΡΩ, υπέρ της εταιρείας .................................................................. με Α.Φ.Μ 
....................., δ/νση   ............................................................, για την καλή εκτέλεση από αυτήν των 

όρων της με αριθμό ......................  σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για το έργο……………………… 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Επιχείρησης, που απορρέουν 

από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις 
(3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………... και η επιχείρηση οφείλει να την ανανεώνει έως 
την λήξη της Σύμβασης. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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Ανήκει στην με αριθ. 1/2019 Διακήρυξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ) 
- Ονομασία:  ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ :  100026519 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:  ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ  13-15,  ΑΘΗΝΑ,  10557 
- Αρμόδιος για πληροφορίες:  Μαρία Ρουφικτού,  Σταυρούλα Μπίτσικα 
- Τηλέφωνο: 2103275026, 2103275291 
- Ηλ. ταχυδρομείο: t.prom@eteaep.gov.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.eteaep.gov.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ONE STOP SHOP)», CPV: 72262000-9 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:  
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες :  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΟΧΙ 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 1/2019 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού 
φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν 
υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 
επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε 
επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή 
διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 
(προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην 
ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε 
περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού 
και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή 
η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοiv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα 
κριτήρια επιλογής; 
 
 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο 
μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον 
αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει 
βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων 
ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
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μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς 
φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή 
κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή 
κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον 
απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την 
εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 
οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxiv το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για 
έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη 
κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο 
από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει 
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xviii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxix: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας 
σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): xxii 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις 
του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίουxxiii; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει 
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 
του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxiv : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός 
φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές 
τις περιστάσειςxxv  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμαxxvi; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους 
οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 
συμφερόντωνxxvii, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με 
αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή 
έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας 
σύναψης της σύμβασηςxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλειαxxix κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε 
ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[….................] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 
των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

[] Ναι [] Όχι 
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παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν 
δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxx: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxxi; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω 
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxii, 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 δωρεάνxxxiii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... 
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i    Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο 

αυτών 
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 
250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 
εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας 
ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 
103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» 
(αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε 
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την 
απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 
2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το 
ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
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xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των 
θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 
ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xx Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 
παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 
η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ 
εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν 
ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης 
των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε 
τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα 
έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxiv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός 
ΕΕ 2016/7) 

xxv Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvi Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 
68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxviii Πρβλ άρθρο 48. 

xxix  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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xxx Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 
παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxi Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν 
να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για 
την εν λόγω πρόσβαση.  




