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          ΓΗΑΒΑΘΚΗΠΖ : ΓΖΚΝΠΗΝ                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                              ΑΓΑ: 

ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ & ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑΠ Γ.Π.                     Αζήλα,  06-08-2021  

Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ          Αξ. πξση. : 45170  

ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ                          

Ξιεξ.  : Σ. Θαιαληδή – Η. Γιεγφξε 

Ραρ. Γ/λζε : Γνκνθνχ 5, Αζήλα 

Ρειέθσλν : 210-8802809/416                                 

Email           :christina.kalantzi@opekepe.gr, ioanna.gligori@opekepe.gr   

     

  Ξ Ο Ν Θ Ζ Ο  Μ Ζ  

Ζ Ι Δ Θ Ρ Ο Ν Λ Η Θ Ν   Γ Ζ Κ Ν Π Η Ν   Α Λ Ν Η Θ Ρ Ν   Γ Η Α Γ Υ Λ Η Π Κ Ν   

«Αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ παξαηήξεζεο ηεο Γεο βαζηζκέλν ζε πξνεγκέλνπο 

αιγνξίζκνπο ηερλεηήο λνεκνζχλεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο γεσξγίαο ζηα πιαίζηα ηεο ΘΑΞ (Advanced AI 

& geo-processing components for CAP monitoring) » γηα ρξνληθή δηάξθεηα 9 κελψλ - Ραμηλφκεζε θαηά CPV: 

72200000-7 (software and development services).  

ΘξηηΪξην θαηαθχξσζεο εΫλαη ε πιΩνλ ζπκθΩξνπζα απφ νηθνλνκηθΪ Ψπνςε πξνζθνξΨο, βΨζεη ηεο 

βΩιηηζηεο ζρΩζεο πνηφηεηαο – ηηκΪο. 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΛΑΟΜΖΠ 

ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΠΡΝ 

Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π. 

ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΠΡΝ Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π. 

09/08/2021 θαη ψξα 15:00 κ.κ. 15/09/2021 θαη ψξα 15:00 κ.κ. 

 

ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ ΓΑΞΑΛΖ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

Ππλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε : 

155.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ 

Αλαιπηηθά : Θαζαξή αμία: 125.000,00 € (+) Φ.Ξ.Α. 

(24%): 30.000,00 € (=) ΠΛΝΙΝ: 155.000,00 € 

Γηαδηθηπαθή Ξχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ 

Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π. 

 

Ν Νξγαληζκφο Ξιεξσκψλ & Διέγρνπ Θνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Ξξνζαλαηνιηζκνχ & Δγγπήζεσλ 

(Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.), έρνληαο ππφςε: 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1. Ρνλ λ. 4412/2016 (Α’ 147) “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

2. Ρνλ λ. 4622/19 (Α’ 133) «Δπηηειηθφ Θξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία & δηαθάλεηα ηεο Θπβέξλεζεο, 

ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ & ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο» θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 37  

3. Ρνλ λ. 4700/2020 (Α’ 127) «Δληαίν θείκελν Γηθνλνκίαο γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, νινθιεξσκέλν 

λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην 

Διεγθηηθφ Ππλέδξην, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 324-337 

4. Ρνλ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 

Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»,  

5. Ρνλ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ 

θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

6. Ρνλ λ. 4601/2019 (Α’ 44) «Δηαηξηθνί µεηαζρεµαηηζµνί θαη ελαξµφληζε ηνπ λνµνζεηηθνχ πιαηζίνπ µε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππµβνπιίνπ ηεο 16εο 

Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ έθδνζε ειεθηξνληθψλ ηηµνινγίσλ ζην πιαίζην δεµφζησλ ζπµβάζεσλ θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο» 

7. Ρν π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Θαλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ.» 

8. Ρελ ππ' αξηζκ. 76928/13.07.2021 Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε ζέκα : 

“Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ)” (Β’ 3075)  

9. Ρελ ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Θνηλήο Απφθαζεο ησλ πνπξγψλ 

Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ  θαη Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα «Οπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ 

επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

(ΔΠΖΓΖΠ)».  

10. Ρελ ππ΄αξηζκ. Θ..Α. νηθ. 60967 ΔΜ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ζιεθηξνληθή Ρηκνιφγεζε ζην 

πιαίζην ησλ Γεκφζησλ Ππκβάζεσλ δπλάκεη ηνπ λ. 4601/2019» (Α΄44) 

11. Ρελ ππ΄αξηζκ. 63446/2021 Θ..Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Θαζνξηζκφο Δζληθνχ Κνξθφηππνπ 

ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ ζην πιαίζην ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ».  

12. Ρνλ λ. 3419/2005 (Α’ 297) «Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν (Γ.Δ.ΚΖ.) θαη εθζπγρξνληζκφο ηεο 

Δπηκειεηεξηαθήο Λνκνζεζίαο» 

13. Ρν λ. 4635/2019 (Α’167) « Δπελδχσ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο  ησλ άξζξσλ 85 επ. 

14. Ρνλ λ. 4270/2014 (Α’ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

15. Ρν π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» 
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16. Ρελ παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α’ 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2011/7 

ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 

17. Ρνλ λ. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2012/17 

ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην 

ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

18. Ρνλ  λ. 4727/2020 (Α’ 184) «Τεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία ηεο 

Νδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο 

(Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972 θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

19. Ρν π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία»  

20. Ρνλ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο»  

21. Ρνλ λ.2690/1999 (Α’ 45) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  θαη ηδίσο 

ησλ άξζξσλ 1,2, 7, 11 θαη 13 έσο 15, 

22. Ρνλ λ. 2121/1993 (Α’ 25) «Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά Θέκαηα»,  

23. Ρνλ Θαλνληζκφ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΘ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΘ 

(Γεληθφο Θαλνληζκφο γηα ηελ Ξξνζηαζία Γεδνκέλσλ) (Θείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ 

ΔΝΣ) OJ L 119, 

24. Ρνλ λ. 4624/2019 (Α’ 137) «Αξρή Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα, κέηξα 

εθαξκνγήο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 

27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

25. Ρηο ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη 

ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη 

θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ 

αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

26. Ρελ ππ΄αξηζκ 74378/27-04-2016 απφθαζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ πεξί αλάπηπμεο έξγσλ. 

27. Ρελ ππ΄αξηζκ. 215/31-01-2018 απφθαζε έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ ζην έξγν NIVA 

28. Ρελ ππ΄αξηζκ. 842009/15-05-2019 Πχκβαζε Ξαξαρψξεζεο (Grant Agreement) γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ NIVA, κεηαμχ ηεο Research Executive Agency πνπ εμνπζηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή θαη ησλ κειψλ θνηλνπξαμίαο ηνπ έξγνπ. 

29. Ρελ απφ 5 Ηνπλίνπ 2019 (έθδνζε 2ε ) Θνηλνπξαθηηθή Πχκβαζε (Consortium Agreement) κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο. 
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30. Ρελ κε αξ. 2642/294319/15-11-2019 (ΦΔΘ .Ν.Γ.Γ. 975/18-11-2019) πνπξγηθή Απφθαζε κε ηελ 

νπνία νξίδνληαη ηα κέιε Γ.Π. ηνπ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ., φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξ. 557/87407/30-

03-2021 (ΦΔΘ .Ν.Γ.Γ. 259/6-4-2021) πνπξγηθή Απφθαζε. 

31. Ρελ ππ΄ αξ. 132537/21-04-2011 (ΦΔΘ 684/Β’/28-04-11) πνπξγηθή Απφθαζε «Έγθξηζε Θαλνληζκνχ 

Νξγαλσηηθήο Γηάξζξσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο ησλ πεξεζηψλ ηνπ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. 

32. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2637/98 άξζξα 13-29, πεξί ζχζηαζεο Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. θαη ινηπψλ Νξγαληζκψλ, 

φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

33. Ρελ Θ..Α. κε αξ. 58193/99 (ΦΔΘ 2277/Β/99) «Θαλνληζκφο Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.» 

34. Ρελ απφθαζε ηεο Ππλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ κε αξηζκ. 

242/12.05.2021, ζέκα 3ν ( ΑΓΑ : ΤΔΞΖ46ΤΣΜΣ-ΙΙΡ). 

35. Ρελ κε αξηζ. 44570/03-08-2021 δέζκεπζε πίζησζεο , ΔΑΓ 369 (ΑΓΑ:ΥΠΡΟ46ΤΣΜΣ-ΓΠΘ) 

 

 

ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ: 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ «αλάπηπμε, 

ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ παξαηήξεζεο ηεο Γεο βαζηζκέλν ζε πξνεγκέλνπο αιγνξίζκνπο 

ηερλεηήο λνεκνζχλεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο γεσξγίαο ζηα πιαίζηα ηεο ΘΑΞ (Advanced AI & geo-

processing components for CAP monitoring) » γηα ρξνληθή δηάξθεηα 9 κελψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ 

θαη ηνπ Δπξσπατθνχ έξγνπ NIVA , φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην Κέξνο Β΄ ηεο δηαθήξπμεο. 

Ν δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, 

θαη νη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε δηαθήξπμε, ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147/Α/8-8-

2016) θαη ζηελ ππ΄ αξ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο 

θαη Δπελδχζεσλ  θαη Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο «Οπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε 

ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ 

ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ)». 

Ξξνθεηκέλνπ νη ελδηαθεξφκελνη λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ παξφληα ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ ηνπ ΔΠΖΓΖΠ ζα 

πξέπεη λα επηιέμνπλ απφ ην ζχζηεκα ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ ψζηε λα ππνβάιινπλ ην θάθειν 

“δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο”, ην θάθειν “ηερληθήο πξνζθνξάο” θαη ηνλ θάθειν “νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο” . 

Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ζην ζχζηεκα. 

Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο. 

Δθφζνλ δεηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο εγθαίξσο θαη κέρξη (10) δέθα εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε φινπο ηνπο 

πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 
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κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγφηεξν (4) ηέζζεξηο εκέξεο πξηλ απφ ηε 

ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 

Ρα αλσηέξσ αηηήκαηα γηα ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. θαη 

θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο ζην 

ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, πνπ δηαζέηνπλ δειαδή ηα ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί 

(φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο). Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ησλ 

αλσηέξσ πξνζεζκηψλ δελ εμεηάδνληαη.  

Νη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη, κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο, ζην Ρκήκα 

Ξξνκεζεηψλ. Θαλείο πνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο 

απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο πεξεζίαο. 

Θαηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ΚΔΟΖ Α΄ θαη Β΄ ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. 

Ζ παξνχζα ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. (www.opekepe.gr), ζην πξφγξακκα ΓΗΑΓΔΗΑ 

θαη ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr. 

 

ΠΛΝΞΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΖΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ 

Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ - ΡΚΖΚΑ 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ, 

Γνκνθνχ 5,  Ρ.Θ. 10445, ΑΘΖΛΑ 

ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

Δπηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ησλ αθφινπζσλ ππεξεζηψλ :  

«αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ παξαηήξεζεο ηεο Γεο 

βαζηζκέλν ζε πξνεγκέλνπο αιγνξίζκνπο ηερλεηήο λνεκνζχλεο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο γεσξγίαο ζηα πιαίζηα ηεο ΘΑΞ (Advanced AI & geo-

processing components for CAP monitoring» φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζην 

ηκήκα Β΄. 

ΔΗΓΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ θαηά CPV: 72200000-7 

ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ 

ΓΑΞΑΛΖ 

Ππλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε: 155.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΞΑ, ήηνη: Θαζαξή αμία: 125.000,00 € θαη Φ.Ξ.Α. 24%: 30.000,00 € 

ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

ΞΝ ΒΑΟΛΔΗ 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ν Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 

ηνπ έξγνπ βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Έξγνπ 

NIVA (GRANT AGREEMENT NUMBER 842009/15-05-2019) σο πξνο ην επηιέμηκν 

γηα ην NIVA θαζαξφ πνζφ ησλ 125.000€  θαη ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

http://www.opekepe.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΝΞΔΘΔΞΔ γηα ην κε επηιέμηκν πνζφ γηα ην NIVA πνπ αθνξά ζην ΦΞΑ πνζνχ 

χςνπο  30.000€.   

ΣΟΝΛΝΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ -

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΞΑΟΝΣΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη γηα ρξνληθή δηάξθεηα 9 κελψλ 

 

Κεηνδφηεο αλαδεηθλχεηαη ν πξνζθέξσλ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο 

βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο.   

 

 

ΚΔΟΝΠ Α’ 

ΓεληθνΫ φξνη δηελΩξγεηαο  δηεζλνχο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 

      1.ΠπλνπηηθΪ ΞεξηγξαθΪ Φπζηθνχ ΑληηθεηκΩλνπ 

Αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ «αλάπηπμε 

ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ παξαηήξεζεο ηεο Γεο βαζηζκέλν ζε πξνεγκέλνπο αιγνξίζκνπο 

ηερλεηήο λνεκνζχλεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο γεσξγίαο ζηα πιαίζηα ηεο ΘΑΞ (Advanced AI & geo-

processing components for CAP monitoring» γηα ρξνληθή δηάξθεηα 9 κελψλ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζην 

ηκήκα Β΄.  

2.ΠπλνπηηθΪ ΞεξηγξαθΪ Νηθνλνκηθνχ ΑληηθεηκΩλνπ 

Ν εθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο απνηππψλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.: 

 
Ξξνυπνινγηδφκελε 

αμΫα Πχκβαζεο 

Ξξνυπνινγηδφκελνο 

ΦΞΑ (24%) 

Ξξνυπνινγηδφκελν 

Πχλνιν κε ΦΞΑ 

ΠΛΝΙΝ 125.000,00 € 30.000,00 € 155.000,00 € 

 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ν Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ έξγνπ βαξχλεη ηηο 

πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Έξγνπ NIVA (GRANT AGREEMENT NUMBER 842009/15-

05-2019) σο πξνο ην επηιέμηκν γηα ην NIVA θαζαξφ πνζφ ησλ 125.000€  θαη ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ γηα ην κε επηιέμηκν πνζφ γηα ην NIVA πνπ αθνξά ζην ΦΞΑ πνζνχ χςνπο  30.000€.  

Πεκεηψλεηαη φηη εάλ ν αλάδνρνο θνξέαο δελ είλαη ππφρξενο ζε θαηαβνιή ΦΞΑ ηφηε απαιιάζζεηαη απφ 

απηφλ. 

ΑΔΑ: ΨΡ5Λ46ΨΧΞΧ-1ΒΡ



  

               Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. – Γνκνθνχ 5, Ρ.Θ. 10445, Αζήλα                                            Πειίδα 7 απφ 119 

 

 

3.ΓηΨξθεηα ζχκβαζεο 

Ζ ηζρχο ηεο ζχκβαζεο άξρεηαη απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο θαη έρεη ρξνληθή δηάξθεηα  ελλέα (9) κελψλ. 

 

4. Γεκνζηφηεηα 

Ρν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζηε δηαδηθηπαθή πχιε 

http://www.promitheus.gov.gr (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. θαη Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

(ΘΖΚΓΖΠ) θαη ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΓΔΗΑ) θαη ζα είλαη δηαζέζηκε 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. ( www.opekepe.gr). 

5. ΑξρΩο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 

απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ 

ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο 

θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο 

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζφια ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

 

6. Γιψζζα 

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Ρπρφλ πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζρεηηθά κε 

ηε κε χπαξμε ιφγνπ απνθιεηζκνχ θαη ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ζπληάζζνληαη 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα 

αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ 

θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). Ρα αιινδαπά δεκφζηα θαη ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο 

εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην 

έγγξαθν. 

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα, άιια έληππα - εηαηξηθά ή κε - κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν,  θαζψο 

θαη ζπκβάζεηο έξγσλ κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, 

ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.opekepe.gr/
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Θάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα 

γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

7. ΓηθαΫσκα ζπκκεηνρΪο   

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 

Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. 

 Νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε 

λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή  κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε. 

 Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη 

έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. Πε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο 

ζηελ έλσζε ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

8.ΘαηΨξηηζε θαη ππνβνιΪ πξνζθνξψλ 

8.1 Σξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιΪο πξνζθνξψλ  

    Νη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη απφ     09/08/2021 θαη ψξα 15:00 κκ. έσο  15/09/2021 θαη ψξα 15:00 κκ. 

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο  

www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε 

παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 

Λ. 4412/2016 θαη ζηελ ππ΄ αξ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ 

Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ  θαη Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο «Οπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ 

θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ)».  

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 

ειεθηξνληθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ 

ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην 

είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο 

έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 
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Δθφζνλ νη Νηθνλνκηθνί Φνξείο θαηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία, κεηαδεδνκέλα θαη ζπλεκκέλα ειεθηξνληθά 

αξρεία, πνπ αθνξνχλ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθήο πξνζθνξάο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο 

ζηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ζηελ ζπλέρεηα, κέζσ ζρεηηθήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο,  εμάγνπλ αλαθνξέο (εθηππψζεηο) ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF, 

ηα νπνία  απνηεινχλ ζπλνπηηθή απνηχπσζε ησλ θαηαρσξηζκέλσλ ζηνηρείσλ. Ρα ειεθηξνληθά αξρεία ησλ 

ελ ιφγσ αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) ππνγξάθνληαη ςεθηαθά, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο 

(πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37) θαη επηζπλάπηνληαη απφ ηνλ Νηθνλνκηθφ Φνξέα ζηνπο αληίζηνηρνπο 

ππνθαθέινπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εμαγσγή θαη ε επηζχλαςε ησλ πξναλαθεξζέλησλ αλαθνξψλ 

(εθηππψζεσλ) δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε ππνθαθέιν  μερσξηζηά, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη 

νινθιεξσζεί ε θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ζε απηφλ. 

 

8.1.1 Απφζπξζε πξνζθνξΨο 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξάο, ρσξίο λα απαηηείηαη έγθξηζε εθ κέξνπο ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ππνβάιινληαο έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ. 

 

8.2 Ξεξηερφκελν πξνζθνξψλ  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:  

(α) έλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο–Ρερληθή Ξξνζθνξά», 

ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε ηερληθή 

πξνζθνξά,  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) έλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ην ζχλνιν ησλ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ.  

*(ππν)θάθεινο: θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα  

Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 

4412/16. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο 

ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο 

πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

Έσο ηελ εκέξα θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ-νχο θάθειν-νπο, ζηνλ νπνίν 

αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ηα 

ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηνπ, ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή. 
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Ρέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ελδεηθηηθά είλαη : 

α) ε πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απηή εθδίδεηαη 

ειεθηξνληθά, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, 

β) απηά πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/19991,  

γ) ηδησηηθά έγγξαθα ηα νπνία δελ  έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δελ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο 

θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 ή δελ ζπλνδεχνληαη απφ 

ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο, θαζψο θαη 

δ) ηα αιινδαπά δεκφζηα έληππα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε ηεο Σάγεο (Apostille), ή 

πξνμεληθή ζεψξεζε θαη δελ έρνπλ επηθπξσζεί  απφ δηθεγφξν.  

Δπηπιένλ, δελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ηα ΦΔΘ  θαη ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια 

έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, 

φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα. 

Πε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα σο άλσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ππνβάιινληαη ζε έληππε κνξθή, πιελ ηεο πξσηφηππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ε αλαζέηνπζα αξρή 

δχλαηαη λα δεηήζεη ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5εο.10.1961, 

πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188), εθφζνλ ζπληάζζνληαη ζε θξάηε πνπ έρνπλ πξνζρσξήζεη 

ζηελ σο άλσ Ππλζήθε, άιισο θέξνπλ πξνμεληθή ζεψξεζε. Απαιιάζζνληαη απφ ηελ απαίηεζε επηθχξσζεο 

(κε Apostille ή Ξξνμεληθή Θεψξεζε) αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα φηαλ θαιχπηνληαη απφ δηκεξείο ή 

πνιπκεξείο ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε Διιάδα (ελδεηθηηθά «Πχκβαζε λνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

Διιάδαο θαη Θχπξνπ – 05.03.1984» (θπξσηηθφο λ.1548/1985, «Πχκβαζε πεξί απαιιαγήο απφ ηελ 

επηθχξσζε νξηζκέλσλ πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ – 15.09.1977» (θπξσηηθφο λ.4231/2014)). Δπίζεο, 

απαιιάζζνληαη απφ ηελ απαίηεζε επηθχξσζεο ή παξφκνηαο δηαηχπσζεο δεκφζηα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη 

απφ ηηο αξρέο θξάηνπο κέινπο πνπ ππάγνληαη ζηνλ Θαλ ΔΔ 2016/1191 γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ 

απαηηήζεσλ γηα ηελ ππνβνιή νξηζκέλσλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ ζηελ ΔΔ, φπσο, ελδεηθηηθά,  ην ιεπθφ 

πνηληθφ κεηξψν, ππφ ηνλ φξν φηη ηα ζρεηηθά κε ην γεγνλφο απηφ δεκφζηα έγγξαθα εθδίδνληαη γηα πνιίηε 

ηεο Έλσζεο απφ ηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο ηζαγέλεηάο ηνπ.  

Πεκεηψλεηαη φηη, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί 

απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 

πεξ. β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 “Θψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο”, φπσο αληηθαηαζηάζεθε σο 

άλσ κε ην άξζξν 1 παξ.2 ηνπ λ.4250/2014. 

Νη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, πξνζθνκίδνληαη 

κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα 

ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ 

                                                

1   Δλδεηθηηθά ζπκβνιαηνγξαθηθέο έλνξθεο βεβαηψζεηο ή ινηπά ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα 
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εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε 

κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.   

Ζ πξνζθφκηζε ησλ εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε θαηάζεζε ηνπ σο άλσ θαθέινπ ζηελ 

ππεξεζία πξσηνθφιινπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, είηε κε ηελ απνζηνιή ηνπ ηαρπδξνκηθψο, επί απνδείμεη. 

Ρν βάξνο απφδεημεο ηεο έγθαηξεο πξνζθφκηζεο θέξεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. Ρν εκπξφζεζκν 

απνδεηθλχεηαη κε ηελ επίθιεζε ηνπ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ ή ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ 

απνζηνιήο θαηά πεξίπησζε. 

 Πηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγεί ε απνζηνιή ηνπ θαθέινπ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηαρπδξνκηθψο,  ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαξηά, εθφζνλ δελ δηαζέηεη αξηζκφ έγθαηξεο εηζαγσγήο ηνπ θαθέινπ ηνπ ζην 

πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην αξγφηεξν έσο ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία», ηα ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πξνζθφκηζεο 

(απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ζε ππεξεζίεο ηαρπδξνκείνπ- ηαρπκεηαθνξψλ),  πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πεξί ηεο ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζήο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ (εκπξφζεζκε) πξνζθφκηζε ηεο 

εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ. 

 

8.2.1 Ξεξηερφκελα (ππν)θαθΩινπ «ΓηθαηνινγεηηθΨ ζπκκεηνρΪο-ηερληθΪ πξνζθνξΨ» 

Πηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή πξνζθνξά» ππνβάιινληαη ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο, θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά 

θαζψο θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Ππγθεθξηκέλα, ζηνλ πξναλαθεξφκελν (ππν)θάθειν 

πεξηιακβάλνληαη: 

(α) ην Δπξσπατθφ ΔληαΫν Έγγξαθν Πχκβαζεο (Δ.Δ.Δ.Π.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 3 ηνπ 

άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016,  θαη ηε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη κε ην ΔΔΔΠ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ ίδηνπ 

άξζξνπ, 

Νη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔΠ ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

δηαθήξπμεο . 

Ζ ζπκπιήξσζή ηνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο Promitheus ESPDint, 

πξνζβάζηκνπ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ, ή άιιεο 

ζρεηηθήο ζπκβαηήο πιαηθφξκαο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ΔΔΔΠ. Νη Νηθνλνκηθνί Φνξείο 

δχλαληαη γηα απηφ ην ζθνπφ λα αμηνπνηήζνπλ ην αληίζηνηρν ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθφηππν XML πνπ 

απνηειεί επηθνπξηθφ ζηνηρείν ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

Ρν ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ Νηθνλνκηθφ Φνξέα ΔΔΔΠ, θαζψο θαη ε ηπρφλ ζπλνδεπηηθή απηνχ ππεχζπλε 

δήισζε, ππνβάιινληαη ζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθφηππν PDF. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα ζπκβνπιεπζνχλ ζρεηηθά ηηο νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν 

ρξήζεο θαη ζπκπιήξσζεο ειεθηξνληθψλ ΔΔΔΠ θαη ηε ρξήζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο Promitheus ESPDint νη 

νπνίεο είλαη αλαξηεκέλεο ζε ζρεηηθή ζεκαηηθή ελφηεηα ζηε Γηαδηθηπαθή Ξχιε (www.promitheus.gov.gr) 

ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ. 

Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΔΔΔΠ γηα θάζε 

νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 
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(β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρΪο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/2016.  

(γ) ηελ ηερληθΪ πξνζθνξΨ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα 

Γηαθήξπμε. 

(ΠΖΚΔΗΥΠΖ: Νη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ  πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί κε 

ηελ πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαθάησ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία). 

Ζ Ρερληθή Ξξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην Ξαξάξηεκα Η ηεο Γηαθήξπμεο (Αλαιπηηθή Ξεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Νηθνλνκηθνχ 

Αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο), πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο 

πιεξνχληαη. Ξεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε 

θαηαιιειφιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο 

αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Ξαξάξηεκα.  

Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά 

ειεθηξνληθά αξρεία. 

 

8.2.1.1 ΓηθαηνινγεηηθΨ ζπκκεηνρΪο  

Νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη 

πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf  ζχκθσλα κε ην Λ. 

4412/2016 (ΦΔΘ 147/Α/8-8-2016) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη ζηελ ππ΄ αξ. 64233/08.06.2021 

(Β΄2453/ 09.06.2021) θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ  θαη Τεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο «Οπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ)», φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ: 

 ΡππνπνηεκΩλν Δπξσπατθφ ΔληαΫν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ - ESPD). Ρν ΔΔΔΠ θαηαξηίδεηαη 

βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 2 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 ηεο Δπηηξνπήο 

ηεο 5εο Ηαλνπαξίνπ 2016, θαη παξέρεηαη απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Πε πεξίπησζε πνπ 

έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ ζην δηαγσληζκφ, αιιά έρεη ζπλεξγάηεο ή 

ππεξγνιάβνπο, ή πξφθεηηαη γηα έλσζε ή θνηλνπξαμία, ε ζπκπιήξσζε ηνπ (ΔΔΔΠ - ESPD)  γίλεηαη απφ 

θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα μερσξηζηά.  

Ρν (ΔΔΔΠ - ESPD), φηαλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν, ππνβάιινπλ θαη ππνγξάθνπλ 

α) νη Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ν.Δ, Δ.Δ ή Δ.Ξ.Δ. ή IKE,  

β) ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, φηαλ ην λνκηθφ 

πξφζσπν είλαη Α.Δ.,  

γ) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ,  

δ) φηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο ε σο άλσ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 
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Ρν ΔΔΔΠ θέξεη ππνγξαθή κε εκεξνκελία εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν κπνξνχλ λα 

ππνβάιινληαη πξνζθνξέο. Αλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηνπ 

ΔΔΔΠ θαη ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ έρνπλ επέιζεη κεηαβνιέο ζηα 

δεισζέληα ζηνηρεία, εθ κέξνπο ηνπ, ζην ΔΔΔΠ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ, 

ρσξίο λα απαηηείηαη απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Πηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ηελ ππνβάιεη εθ λένπ 

κε επίθαηξν ΔΔΔΠ. 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ζην ΔΔΔΠ 

κε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη καδί κε απηφ. 

Θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΔΔΠ, θαζψο θαη ηεο ζπλνδεπηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο, είλαη δπλαηή, κε 

κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε πξνθαηαξθηηθή 

απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73, γηα ην ζχλνιν ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ 

εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.  

Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ 

ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή 

ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ην ΔΔΔΠ ππνβάιιεηαη 

ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. Πην ΔΔΔΠ απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη 

ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε 

κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θέξεη ηελ εηδηθή ππνρξέσζε, λα δειψζεη, κέζσ ηνπ ΔΔΔΠ, ηελ θαηάζηαζή ηνπ 

ζε ζρέζε κε ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηαπηφρξνλα λα 

επηθαιεζζεί θαη ηπρφλ ιεθζέληα κέηξα πξνο απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ. 

Ηδίσο επηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ απάληεζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ΔΔΔΠ γηα 

ηπρφλ ζχλαςε ζπκθσληψλ κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ε ζπλδξνκή πεξηζηάζεσλ, φπσο ε πάξνδνο ηεο ηξηεηνχο πεξηφδνπ ηεο ηζρχνο ηνπ 

ιφγνπ απνθιεηζκνχ (παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 73) ή ε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 

3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011, αλαιχεηαη ζην ζρεηηθφ πεδίν πνπ πξνβάιιεη θαηφπηλ ζεηηθήο 

απάληεζεο. 

Όζνλ αθνξά ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο πξνο ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

(πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016) απηέο ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί 

εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ 

πνπ ηεξείηαη. Πηελ πεξίπησζε απηή, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα απαληήζεη 

θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ΔΔΔΠ κε ην νπνίν εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

ή, θαηά πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ. 

Ζ ζπκπιήξσζή ηνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο Promitheus ESPDint, 

πξνζβάζηκνπ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ, ή άιιεο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ζρεηηθήο ζπκβαηήο πιαηθφξκαο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ΔΔΔΠ. Νη Νηθνλνκηθνί Φνξείο 

δχλαληαη γηα απηφ ην ζθνπφ λα αμηνπνηήζνπλ ην αληίζηνηρν ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθφηππν XML 

πνπ απνηειεί επηθνπξηθφ ζηνηρείν ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 Δγγχεζε ζπκκεηνρΪο ζην δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα. Ζ εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ pdf. Ζ 

πξσηφηππε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, πξνζθνκίδεηαη, 

ζε θιεηζηφ θάθειν κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα, άιισο ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

 Ξαξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε 

αληηπξφζσπφ/εθπξφζσπφ ηνπο.  

 Ρα λνκηκνπνηεηηθΨ Ωγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

φπσο ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ θαηά πεξίπησζε Φ.Δ.Θ., ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ. Πηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ, ν Ξξφεδξνο θαη ν 

Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Α.Δ., ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ 

δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο, ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο 

λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή 

κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

 

Νη παξαπάλσ δειψζεηο θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη φηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην δελ απαηηείηαη 

ζεψξεζε. 

Ρα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνβάιινληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 

ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη έσο ηελ εκέξα θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ θάθειν ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο θαη σο 

παξαιήπηεο ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ έσο ηελ εκέξα θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ.  

Νη ηπρφλ απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πνπ ππνγξάθνληαη ςεθηαθά 

απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην, δελ απαηηείηαη λα θέξνπλ ζρεηηθή ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή ηα άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο- ηερληθή πξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη απαηηείηαη λα 

πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί / ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη 

θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Υο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη: πηζηνπνηεηηθά 

πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο. 

ΞηζηνπνηεηηθΨ - Ωληππα ηεθκεξΫσζεο ηερληθΪο ηθαλφηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ λα πινπνηήζεη επηηπρψο ην 

έξγν.  
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Θάζε πξνζθέξσλ πξέπεη λα δηαζέηεη ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ε νπνία απνδεηθλχεηαη: 

1. Απφ ηελ εθπφλεζε «παξφκνησλ» κε ην ππφ αλΨζεζε Ωξγσλ, ηα νπνία εθηειέζζεθαλ κε ζπκβάζεηο 

ηνπ δηαγσληδφκελνπ ή ησλ κειψλ ηεο δηαγσληδφκελεο έλσζεο, ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο (σο αλάδνρνο ή 

κέινο αλαδφρνπ ζρήκαηνο ή σο ππεξγνιάβνο), θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηΫα (2016 - 2020) πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζπλνιηθήο αμίαο (αζξνηζηηθά γηα  φια ηα έηε θαη 

αζξνηζηηθά γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο) κεγαιχηεξεο Ϊ Ϋζεο ηνπ 100% 

ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο (ρσξίο ΦΞΑ) ηεο εκεξνκελΫαο θαη ηνπ δεκφζηνπ Ϊ ηδησηηθνχ παξαιΪπηε.  

Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο, πξέπεη λα δηαζέηεη νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα, κε ηα νπνία λα είλαη ηθαλφο, λα 

αληαπεμέιζεη πιήξσο, άξηηα θαη νινθιεξσκέλα, ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ. Υο ειάρηζηε 

πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη λα:  

 δηαζέηεη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηηο ππεξεζίεο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ή/θαη ηερληθήο 

ππνζηήξημεο ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο. 

 δηαζέηεη ζηελ νξγαλσηηθή ηνπ δνκή, ηκήκαηα κε αξκνδηφηεηα ηελ δηαρείξηζε έξγσλ ή ηζνδχλακεο δνκέο κε 

αξκνδηφηεηεο πνπ ζηεξίδνπλ ηηο παξαπάλσ δηεξγαζίεο πινπνίεζεο ηνπ θχθινπ δσήο ελφο έξγνπ πξνκήζεηαο 

πξνεγκέλσλ αιγνξίζκσλ ηερλεηήο λνεκνζχλεο θαη ινγηζκηθνχ. Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη 

ηελ αλσηέξσ πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ εληφο ηνπ θαθέινπ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο) ηα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηνπ πίλαθα πνπ αθνινπζεί : 

 

1 Θάζε πξνζθέξσλ πξέπεη λα δηαζέηεη ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ε 

νπνία απνδεηθλχεηαη: 

1. Απφ ηελ εθπφλεζε «παξφκνησλ» κε ην ππφ αλάζεζε έξγσλ, ηα νπνία 

εθηειέζζεθαλ κε ζπκβάζεηο ηνπ δηαγσληδφκελνπ ή ησλ κειψλ ηεο 

δηαγσληδφκελεο έλσζεο, ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο (σο αλάδνρνο ή κέινο 

αλαδφρνπ ζρήκαηνο ή σο ππεξγνιάβνο), θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, 

ζπλνιηθήο αμίαο (αζξνηζηηθά γηα ηα φια ηα έηε θαη αζξνηζηηθά γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο) κεγαιχηεξεο ή ίζεο ηνπ 

100% ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο (ρσξίο ΦΞΑ)  

Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο εδψ αλαθεξφκελεο πεληαεηίαο 

ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα παξφκνηα εθπνλεζέληα έξγα πνπ εγθξίζεθαλ ή/θαη 

παξαιήθζεθαλ απφ ηελ 1ε Καξηίνπ 2010. 

Υο «εθπνλεζέλ» έξγν νξίδεηαη ην έξγν πνπ έρεη παξαιεθζεί νξηζηηθά ή έρεη 

εγθξηζεί θαη σο πξνο ην κέξνο πνπ αθνξά ε έγθξηζε. Γελ ζπλππνινγίδεηαη σο 

εθπνλεζέλ» έξγν, ην έξγν  γηα ην νπνίν ν δηαγσληδφκελνο θεξχρζεθε 

έθπησηνο. 

Υο «παξφκνηα έξγα» γηα ηηο ππεξεζίεο λννχληαη ηα έξγα Δπθπνχο 
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Αγξνδηαρείξεζεο (Smart AI for Agro-management), πνπ βαζίδνληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο ηαμηλφκεζεο θαη αιγφξηζκνπο κεραληθήο κάζεζεο, 

αλίρλεπζε αγξνδηαρείξεζεο κέζσ δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ πνιχ πςειήο, 

πςειήο θαη κέζεο αλάιπζεο (<0,5 m έσο 10 m).  

Δθφζνλ κέιε δηαγσληδφκελεο έλσζεο, ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο ζηνλ 

παξφληα δηαγσληζκφ (ή/θαη δαλεηζηέο εκπεηξίαο ζε «παξφκνηα έξγα» ηεο 

παξνχζαο) έρνπλ ζην παξειζφλ εθπνλήζεη απφ θνηλνχ έλα «παξφκνην έξγν» 

(σο κέιε έλσζεο, ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο) ηφηε γηα ηελ θάιπςε ηεο σο 

άλσ ηερληθήο ηθαλφηεηαο ιακβάλνληαη ππφςε αζξνηζηηθά νη εξγαζίεο πνπ 

απηνί έρνπλ εθηειέζεη απφ θνηλνχ ζην πιαίζην ηνπ «παξφκνηνπ» απηνχ έξγνπ. 

2 Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ θάησζη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ππνςήθηνπ 

Αλαδφρνπ: - επηρεηξεκαηηθή δνκή, ζπλεξγαζίεο κε εμσηεξηθνχο πξνκεζεπηέο, 

θαλάιηα εμππεξέηεζεο, - ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο θαη θιάδνη εμεηδίθεπζεο - 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο - κεζνδνινγίεο, εξγαιεία θαη ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ζαθή αλαθνξά ζηηο νληφηεηεο 

(π.ρ. Ρκήκαηα, Κνλάδεο, πεξεζίεο) νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηελ αλσηέξσ 

Ξξνυπφζεζε Ππκκεηνρήο 

3 Ξεξηγξαθή ησλ κέηξσλ, θαη ηπρφλ επαγγεικαηηθψλ πηζηνπνηήζεσλ πνηφηεηαο 

θαη δηνηθεηηθψλ κέηξσλ πνπ έρεη ιάβεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαπάλσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, φζνλ 

αθνξά ζηνπο ηνκείο ηεο δηαρείξηζεο παξφκνησλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο.  

 

1. Ν πνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη ηεθκεξησκέλα απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

θαη ηερλνγλσζία ζηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη 

ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο γηα θάζε έξγν: 

      α) Ξηζηνπνηεηηθφ ή πξσηφθνιιν παξαιαβήο πνπ έρεη ζπληαρζεί θαη αξκνδίσο ππνγξαθεί απφ ηελ 

αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή, εάλ ν πειάηεο είλαη Διιεληθφο Γεκφζηνο Φνξέαο θαζψο θαη ηε ζχκβαζε ηνπ έξγνπ. 

      β) πεχζπλε δήισζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ εάλ ν πειάηεο είλαη ηδηψηεο, γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε 

ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηε ζχκβαζε ηνπ έξγνπ (ζηα ειιεληθά ή ζηα αγγιηθά, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηεζλέο 

έξγν, θαη ην παξαζηαηηθφ (ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε) θαηάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηε ΓΝ (ην παξαζηαηηθφ 

απηφ δελ απαηηείηαη γηα έξγα ηνπ εμσηεξηθνχ). 

Ρα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληνο ππνβάιινληαη απφ απηφλ 

ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 

Νη  δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην θαη δελ 

απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή ηα άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη απαηηνχληαη λα 

πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά 

θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ  

θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Υο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη : ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, 

πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο. 

Πηελ νκάδα έξγνπ ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη (αζξνηζηηθά ζηηο πεξηπηψζεηο 

ζπκπξάμεσλ ή θνηλνπξαμηψλ) θαη ην αθφινπζν νλνκαζηηθά αλαθεξφκελν ειάρηζην απαηηνχκελν ζηειερηαθφ 

δπλακηθφ: 

ΡξεΫο (3) ΔηδηθνΫ ζηελ Ρειεπηζθφπεζε (Remote Sensing) (θαη γηα ηνπο παξέρνληεο ππεξεζίεο κε έδξα 

εθηφο Διιάδνο, επαγγεικαηίεο ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο), κε πηπρίν ή δίπισκα Πρνιήο ή Ρκήκαηνο Αλψηαηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρσλ ζρνιψλ/ηκεκάησλ ηεο αιινδαπήο θαη 

Γηδαθηνξηθφ ζηελ Ρειεπηζθφπεζε, εθ ησλ νπνίσλ:   

1. Γχν (2) λα δηαζέηνπλ 8εηή ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη επηπξφζζεηα λα δηαζέηνπλ πνιχ πςειή 

εηδηθή εκπεηξία ζε ηαμηλφκεζε θαιιηεξγεηψλ (crop classification), αλίρλεπζε αιιαγψλ (change detection) πνπ 

απνδεηθλχεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε, ζηελ εθπφλεζε ηνπιάρηζηνλ ελφο «παξφκνηνπ 

έξγνπ» φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, αμίαο έξγνπ ίζνπ ή κεγαιχηεξνπ ησλ 50.000€, θαη  

Έλαο (1) λα δηαζέηεη 8εηή ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη επηπξφζζεηα λα δηαζέηεη εηδηθή εκπεηξία  ζε 

εδαθνθάιπςε (land cover), θαη ηαμηλφκεζε θαιιηεξγεηψλ (crop classification), πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε, ζηελ εθπφλεζε ηνπιάρηζηνλ ελφο «παξφκνηνπ έξγνπ» φπσο 

πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, αμίαο έξγνπ ίζνπ ή κεγαιχηεξνπ ησλ 50.000€,  

Έλαο (1) DevOps Κεραληθφο Ινγηζκηθνχ (DevOps Software Engineer) (θαη γηα ηνπο παξέρνληεο 

ππεξεζίεο κε έδξα εθηφο Διιάδνο, επαγγεικαηίεο ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο), κε πηπρίν ή δίπισκα Πρνιήο ή 

Ρκήκαηνο Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρσλ ζρνιψλ/ηκεκάησλ ηεο 

αιινδαπήο. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη 8εηή ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη επηπξφζζεηα εηδηθή εκπεηξία 

ζε java ή python πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε, ζηελ εθπφλεζε 

ηνπιάρηζηνλ ελφο «παξφκνηνπ έξγνπ» φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, αμίαο έξγνπ ίζνπ ή κεγαιχηεξνπ ησλ 

50.000€. 

Ζ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ησλ αλσηέξσ ζηειερψλ ππνινγίδεηαη σο ν ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο 

εκεξνκελίαο ιήςεο ηνπ απαηηνχκελνπ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο παξνχζαο (δελ ιακβάλνληαη ππφςε ε εκέξα ιήςεο ηνπ απαηηνχκελνπ 

ηίηινπ ζπνπδψλ θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ). Πε 

θάζε πεξίπησζε ππάξρεη αλνρή ππνινγηζκνχ κέρξη 7 εκέξεο. 

Ζ εηδηθή εκπεηξία ησλ αλσηέξσ ζηειερψλ πξνθχπηεη απφ ηα ππνβαιιφκελα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά θαη δελ 

κπνξεί λα εθηείλεηαη ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο απφθηεζεο ηνπ απαηηνχκελνπ θαηά ηα αλσηέξσ ηίηινπ 

ζπνπδψλ. 

Γελ επηηξέπεηαη ην ίδην ζηέιερνο λα δειψλεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία απφ ηηο αλσηέξσ ζέζεηο ζηειερηαθνχ 

δπλακηθνχ. Πηελ πεξίπησζε απηή ην ζηέιερνο απηφ δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ θάιπςε ηεο ηερληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ηνπ δηαγσληδφκελνπ. 
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Δπί ζπκπξάμεσλ θαη θνηλνπξαμηψλ, ε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα πνπ απαηηείηαη θαηά ηα αλσηέξσ 

κπνξεί λα πξνθχπηεη είηε αζξνηζηηθά είηε απφ έλα κφλν κέινο ηεο έλσζεο, ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο θαη δελ 

επηηξέπεηαη ην ίδην ζηέιερνο λα δειψλεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία απφ ηηο αλσηέξσ ζέζεηο ζηειερηαθνχ 

δπλακηθνχ ηεο έλσζεο, ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο. 

Θάζε ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο, 

πξνζθνκίδνληαο εληφο ηνπ Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο:  

Δθπφλεζε παξφκνησλ Ωξγσλ:  

Θαηάινγν ησλ θπξηφηεξσλ «παξφκνησλ έξγσλ» ηεο παξνχζαο πνπ εθπνλήζεθαλ απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ή ζε 

πεξίπησζε έλσζεο/ζχκπξαμεο/θνηλνπξαμίαο απφ ηα κέιε απηήο, θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, πξηλ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 1 ηεο παξνχζαο. 

Ν ΝΞΔΘΔΞΔ θαη ε Αξκφδηα Δπηηξνπή δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα επηθνηλσλήζνπλ κε νπνηνλδήπνηε, αλαθέξεη ν 

δηαγσληδφκελνο ζηηο αλσηέξσ θαηαζηάζεηο γηα επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ. 

Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ παξφκνην έξγν «δαλείδεηαη» ππνβάιινληαη, επηπξφζζεηα ησλ αλσηέξσ, θαη ηα 

αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά γηα ην δαλεηζκφ εκπεηξίαο. 

Αλαιπηηθά : 

Πηνηρεία ηεο εηαηξείαο. 

Πε κέγηζην ρψξν 7 ζειίδσλ ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνπλ: ην επηρεηξεκαηηθφ πξνθίι, ε ζηειέρσζε θαη 

Νξγαλφγξακκα, Ρερλνινγίεο αλάπηπμεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

Κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηγξάςεη ηε δηαδηθαζία ηελ νπνία ζα αθνινπζήζεη γηα ηελ πινπνίεζε 

θαη δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ. 

Ξεξηγξαθή Νκάδαο Έξγνπ 

Σξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο 

Δληαίν θαη αλαιπηηθφ Gantt chart ζην νπνίν ζα απνηππψλνληαη φιεο νη εξγαζίεο ηεο ππεξεζίαο/ζχκβαζεο, ν 

ρξφλνο έλαξμεο θαη νινθιήξσζεο ησλ ππνζπζηεκάησλ νη αιιειεμαξηήζεηο ησλ (ππν)ζπζηεκάησλ, ηα 

παξαδνηέα θαη νη νκάδεο εξγαζίαο.  

Ξαξαδνηέα  Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ. 

Θάιπςε ηερληθψλ απαηηήζεσλ  

Πε κέγηζην ρψξν 70 ζειίδσλ γηα ηελ ππεξεζία  ζα πξέπεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο λα πεξηγξάςεη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ζα θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο πνπ έξγνπ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ΚΔΟΝΠ Β. 

1)εάλ κελ ν απνδέθηεο είλαη δεκφζηνο θνξέαο, πηζηνπνηεηηθφ ή πξσηφθνιιν παξαιαβήο (θαλέλα άιιν 

έγγξαθν δε γίλεηαη δεθηφ) απφ ηνλ αξκφδην θνξέα, ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ην πνζφ, ην έηνο νινθιήξσζεο 

ηεο πξνκήζεηαο, θαζψο επίζεο θαη φηη πξαγκαηνπνηήζεθαλ έγθαηξα θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο.  

2) αλ ν απνδέθηεο είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, κε έγγξαθν απηνχ πνπ ζα αλαθέξεηαη ην πνζφ, ην έηνο 

νινθιήξσζεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο επίζεο θαη φηη πξαγκαηνπνηήζεθαλ έγθαηξα θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

ηεο ζχκβαζεο. Αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, κπνξεί ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο, λα πηζηνπνηήζεη ηα 

παξαπάλσ κε πεχζπλε Γήισζή ηνπ. 

ΔιΨρηζηα απαηηνχκελα γηα ην ζηειερηαθφ δπλακηθνχ ηεο 
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Θαηάινγν κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα (εκπεηξία) ηνπ νλνκαζηηθά αλαθεξφκελνπ 

ειάρηζηα απαηηνχκελνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ηεο παξνχζαο (ην δεηνχκελν ειάρηζην απαηηνχκελν 

ζηειερηαθφ δπλακηθφ κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηνπ ππνςεθίνπ, απφ κφληκνπο 

ζπλεξγάηεο, είηε θαη απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο).  

Γηα θάζε ζηέιερνο ηνπ αλσηέξσ θαηαιφγνπ ππνβάιινληαη ηα αθφινπζα: 

α) πεχζπλε Γήισζε (.Γ.), κε ηελ νπνία ην ζηέιερνο κεηαμχ άιισλ ζα δειψλεη φηη: 

- είλαη ζε γλψζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδφκελνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε ζηελ νπνία 

δειψλεηαη θαη ηα νπνία αθνξνχλ ην άηνκφ ηνπ θαη φηη ηα ζηνηρεία απηά είλαη αιεζή, 

- ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο ζην δηαγσληδφκελν ζα δηαζέζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζα 

απαζρνιεζεί κε ηελ εθηέιεζή ηεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία απαζρφιεζεο πνπ έρεη ππνβάιεη ν δηαγσληδφκελνο  

- παξέρεη ην δηθαίσκα ζηνλ ΝΞΔΘΔΞΔ θαη ζηελ αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ επηηξνπή, λα 

επηθνηλσλνχλ κε νπνηνλδήπνηε αλαθέξεηαη ζην ζρεηηθφ βηνγξαθηθφ θαη λα δεηά πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα 

δεισζέληα ζηνηρεία. 

β) βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 4 ηεο παξνχζαο πνπ λα κελ μεπεξλά ζε κέγεζνο ηηο 5 

ζειίδεο Α4 (Sans 12). Πε πεξίπησζε ππέξβαζεο νη επηπξφζζεηεο ζειίδεο ζα ζεσξνχληαη σο κε 

θαηαηεζεηκέλεο. 

γ) αληίγξαθν ηνπ απαηηνχκελνπ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ηίηινπ ζπνπδψλ. Δθφζνλ, δελ κπνξεί λα 

εμαζθαιηζζεί ε ειάρηζηε απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία απφ ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ ηφηε ζα πξέπεη λα 

ζπλππνβιεζεί θαη βεβαίσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο πνπ εμέδσζε ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ πεξί ηεο 

εκεξνκελίαο θηήζεο ηνπ. 

Ζ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ησλ αλσηέξσ ζηειερψλ ππνινγίδεηαη σο ν ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο 

εκεξνκελίαο ιήςεο ηνπ απαηηνχκελνπ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο παξνχζαο (δελ ιακβάλνληαη ππφςε ε εκέξα ιήςεο ηνπ απαηηνχκελνπ 

ηίηινπ ζπνπδψλ θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ). Πε 

θάζε πεξίπησζε ππάξρεη αλνρή ππνινγηζκνχ κέρξη 7 εκέξεο. 

Ν ΝΞΔΘΔΞΔ (θαη ε Δπηηξνπή απηνχ) δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απεπζείαο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο 

ζηα αλσηέξσ βηνγξαθηθά εξγνδφηεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπλεθηηκήζεη θαη επαιεζεχζεη, ηα 

δεινχκελα ζηνηρεία. Δπίζεο ε Δπηηξνπή δηθαηνχηαη λα δεηήζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα ππνβιεζέληα απφ 

ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη ηελ 

νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηά ηνπο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, πξνζθνκίδεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ζρεηηθή δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ (π.ρ. δήισζε, ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ, θ.α.) φηη ζα δηαζέζνπλ ζηνλ 

πξνζθέξνληα ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, ζχκθσλα θαη κε ηα θαηά πεξίπησζε αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα. 

Γ) Όια ηα αλσηέξσ έγγξαθα πνπ πξνζθνκίδνληαη απφ αιινδαπέο Δηαηξείεο, πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλα απφ 

ηελ θαηά λφκν αξκφδηα αξρή ηνπ Θξάηνπο ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Δηδηθά ηα έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ησλ αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ θαη φια ηα πηζηνπνηεηηθά ζπληάζζνληαη ζηε 

γιψζζα ηεο ρψξαο εθδφζεσο, ζπλνδεπφκελα φκσο απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή θαη ζεψξεζε 

ζχκθσλα κε ηελ Γηεζλή Πχκβαζε Σάγεο (apostille).  
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Πε πεξίπησζε δηαθσλίαο ζηε κεηάθξαζε ζα επηθξαηεί ε ειιεληθή δηαηχπσζε. Νη ηερληθνί φξνη πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο πξνζθνξέο κπνξνχλ λα αλαγξάθνληαη θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

απηνί δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ ειιεληθή, αλαγξάθνληαη κφλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα.  

Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία: 

α) ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ Portable Document Format (pdf) κε κέγηζην κέγεζνο 

αλά ζειίδα A4 ηα 250kb θαη ειάρηζηε αλάιπζε (ζε πεξίπησζε ζθαλαξηζκέλνπ εγγξάθνπ) ηα 150pdi 

β) ζπλνδεχνληαη απφ δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν φπνπ αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά 

θαζψο θαη ηελ ππεξεζία/ζχκβαζε πνπ αθνξνχλ (θαη ηνλ θσδηθφ) 

γ) θαηά πεξίπησζε, θαη ζχκθσλα κε ην ηζρχνληα, φια ηα αλσηέξσ πξνζθνκίδνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, 

εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή εθηφο ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή 

ππνγξαθή θαη ησλ ΦΔΘ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή ηα άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη απαηηνχληαη λα 

πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά 

θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ 

θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Υο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη: ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, 

πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο.  

           Ξξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ππάξρνπλ ηα αλσηέξσ, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

Ν ΝΞΔΘΔΞΔ (θαη ε Δπηηξνπή απηνχ) δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απεπζείαο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο 

ζηα αλσηέξσ βηνγξαθηθά εξγνδφηεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπλεθηηκήζεη θαη επαιεζεχζεη, ηα 

δεινχκελα ζηνηρεία. Δπίζεο ε Δπηηξνπή δηθαηνχηαη λα δεηήζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα ππνβιεζέληα απφ 

ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη ηελ 

νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηά ηνπο. 

8.2.1.2ΡερληθΪ πξνζθνξΨ 

Ζ ηερληθή πξνζθνξά πεξηιακβάλεη φια ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαη έρεη ηελ εμήο δνκή: 

1. ΡεθκεξΫσζε ηερληθΪο ηθαλφηεηαο.  

Ρν ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηηο 20 ζειίδεο ζε έθηαζε.  

1.1 ΠηνηρεΫα ηεο εηαηξεΫαο. 

Πε κέγηζην ρψξν 7 ζειίδσλ ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνπλ: ην επηρεηξεκαηηθφ πξνθίι, ε ζηειέρσζε θαη 

Νξγαλφγξακκα, Ρερλνινγίεο αλάπηπμεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

1.2 ΞεξηγξαθΪ ζπλαθψλ Ωξγσλ 

Λα πεξηιάβεη ζπκπιεξσκέλν ην ζπλεκκΩλν πφδεηγκα 1. 

2. ΚεζνδνινγΫα – ΝκΨδα Ωξγνπ – ΣξνλνδηΨγξακκα 

Ρν ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηηο 95 ζειΫδεο γηα ηελ ππεξεζία Α θαη ηηο 25 ζειΫδεο 

γηα ηελ ππεξεζία Β θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηα φζα πεξηγξάθνληαη σο απαηηήζεηο ζην ΚΔΟΝΠ Β 

ηεο παξνχζαο.  
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2.1 ΚεζνδνινγΫα πινπνΫεζεο ηνπ Ωξγνπ 

Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηγξάςεη ηε δηαδηθαζία ηελ νπνία ζα αθνινπζήζεη γηα ηελ πινπνίεζε 

θαη δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ. Βιέπεηε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε Κεζνδνινγία  ζην Κέξνο Β ηεο 

παξνχζαο. 

2.2 ΝκΨδα Έξγνπ 

Ξεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκέλα ηα ζπλεκκΩλα πφδεηγκα 2 θαη πφδεηγκα 3 

2.3 ΣξνλνδηΨγξακκα πινπνΫεζεο 

Δληαίν θαη αλαιπηηθφ Gantt chart ζην νπνίν ζα απνηππψλνληαη φιεο νη εξγαζίεο ηεο ππεξεζίαο/ζχκβαζεο, ν 

ρξφλνο έλαξμεο θαη νινθιήξσζεο ησλ ππνζπζηεκάησλ νη αιιειεμαξηήζεηο ησλ (ππν)ζπζηεκάησλ, ηα 

παξαδνηέα θαη νη νκάδεο εξγαζίαο.  

2.4 ΞαξαδνηΩα  

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ. 

3. ΘΨιπςε ηερληθψλ απαηηΪζεσλ  

Πε κέγηζην ρψξν 70 ζειΫδσλ γηα ηελ ππεξεζΫα Α θαη 20 ζειΫδσλ γηα ηελ ππεξεζΫα Β ζα πξέπεη ν 

ππνςήθηνο αλάδνρνο λα πεξηγξάςεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο πνπ έξγνπ φπσο 

απηέο πεξηγξάθνληαη ΚΔΟΝΠ Β. 

Πεκεηψλεηαη φηη ν παξαπάλσ ππνρξεσηηθφο πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα δχλαηαη λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ ζε ππν-παξαγξάθνπο. 

8.2.2 Ξεξηερφκελα (ππν)θαθΩινπ «ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ»  

Πηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 

πξνζθέξνληα, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηε παξνχζα ππφδεηγκα. 

Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ) θάθειν «Νηθνλνκηθή 

Ξξνζθνξά».  

Θάζε ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο, 

θαηαζέηνληαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ (εληφο ηνπ Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ) ηα αθφινπζα ζηνηρεία 

ηεθκεξίσζεο: 

Όζνλ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη: 

(α) λα δηαζέηνπλ ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ, ζε ζπλάξηεζε πξνο ηελ εκεξνκελία ζχζηαζεο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ 

νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ (2020 – 2019 – 2018), Ϋζν Ϊ κεγαιχηεξν απφ ην 100% ηεο 

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (άλεπ ΦΞΑ). Πε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ 

δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε ε 

απαίηεζε παξακέλεη κφλν γηα φζεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη. 
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 (β) λα κελ εκθαλίδνπλ ζε θαλέλα απφ ηα ηξία (3) ηειεπηαία νηθνλνκηθά έηε ή ζε πεξίπησζε πνπ 

ν πξνζθέξσλ δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ νηθνλνκηθψλ 

ρξήζεσλ ζε φζα έηε δξαζηεξηνπνηνχληαη, αξλεηηθά ίδηα θεθάιαηα. 

Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην θξηηήξην (α) ηνπ παξφληνο άξζξνπ κπνξεί λα πιεξείηαη 

αζξνηζηηθά απφ φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο, ελψ ην θξηηήξην (β) πξέπεη λα πιεξείηαη έζησ απφ έλα κέινο ηεο 

έλσζεο. 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Πηε ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν 

ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ρα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή 

ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ 

πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ 

θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.  

Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία.  

Πηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά αλαγξάθεηαη ε ηηκή, φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ: 

Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο αλαγξάθνληαη  ζε ΔΟΥ , είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη. 

 Ξξνζθνξέο πνπ δελ αλαγξάθνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΟΥ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΟΥ πξνο μέλν 

λφκηζκα, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΟΥ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν δεθαδηθά ςεθία, εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Ρν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα 

άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη 

κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

 Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή, ε νπνία ζα ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ  πξνζθνξψλ, ζα αθνξά 

ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.  

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

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.   

Νη ηηκέο ζα δίλνληαη σο εμήο:  

 Η. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε. 

 ΗΗ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη 

απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.  

 ΗΗΗ. Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζηε ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο ΦΞΑ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηελ 

πξνυπνινγηζζείζα ζπλνιηθή δαπάλε ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.  
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Ν Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε νηθνλνκηθνί θνξείο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. Κε 

παξνρή ησλ δεηνπκέλσλ ζηνηρείσλ ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκφ ηνπ πξνζθέξνληνο. 

 

8.3 Ηζρχο πξνζθνξψλ 

 Ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 10 (δέθα) κήλεο, πξνζκεηξνχκελνη απφ ηελ επνκέλε ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν 

ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ δχλαηαη λα παξαηαζεί εγγξάθσο, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηνλ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ., 

πξν ηεο ιήμεο ηνπο θαη θαηά αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε 10 κήλεο, κε αληίζηνηρε 

παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α 

ηνπ λ. 4412/2016. 

 Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά 

πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε 

νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ 

ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ 

αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε 

δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί 

νηθνλνκηθνί θνξείο. 

 Πε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, 

ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. 

 

8.4 Ιφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία απνθιίλεη απφ απαξάβαηνπο φξνπο πεξί ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ή δελ 

ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα.  

β) ε νπνία πεξηέρεη αηειείο, ειιηπείο, αζαθείο ή ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ΔΔΔΠ, εθφζνλ απηέο δελ επηδέρνληαη 

ζπκπιήξσζεο, δηφξζσζεο, απνζαθήληζεο ή δηεπθξίληζεο ή, εθφζνλ επηδέρνληαη, δελ έρνπλ 

απνθαηαζηαζεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα ην άξζξν 102 

ηνπ λ. 4412/2016, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο 

πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηα άξζξα 102 θαη 

103 ηνπ λ. 4412/2016, 
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δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,  

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο Ν 

πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 

ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.  

ζη) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

δ) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ε) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ παξάζρεη, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ 

ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλεη  ζε απηήλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ηνπ θαίλεηαη αζπλήζηζηα 

ρακειή ζε ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ λ.4412/2016, 

ζ) εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη είλαη αζπλήζηζηα ρακειή δηφηη δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο  

ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016, 

η) ε νπνία παξνπζηάδεη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο, 

ηα) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο, εθφζνλ απηέο δελ ζεξαπεπηνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ ππνβνιή ή ηε 

ζπκπιήξσζή ηνπο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 102 θαη 103 ηνπ 

λ.4412/2016, 

ηβ) εάλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξνχζαο ή ε 

πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, πεξί θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

ηγ) εάλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ.4412/2016, δηαπηζησζεί φηη 

ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ λ. 4412/2016, είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή 

φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 

 

8.5 ΙνηπνΫ φξνη - ΓηεπθξηλΪζεηο θαη ζπκπιεξσκαηηθΩο πιεξνθνξΫεο 

Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην αξγφηεξν δέθα (10) εκέξεο 

πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα, ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο, ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ 

ΔΠΖΓΖΠ, ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο (www.promitheus.gov.gr). Αηηήκαηα 

παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ  ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο  ζην 

ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο 

έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην 

θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ είηε 

ππνβάιινληαη κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά 

ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ζ αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη 

ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ 

γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 

γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, 

β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.  

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ ή 

ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, ε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Ρξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (πρ αιιαγή/κεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν) δεκνζηεχεηαη ζην ΘΖΚΓΖΠ.  

 

8.6 Ιφγνη απνθιεηζκνχ 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή 

λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλα απφ ηα αθφινπζα 

εγθιήκαηα:  

(α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο - πιαίζην 

2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42) θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα 

(εγθιεκαηηθή νξγάλσζε),  

(β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη, φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 236 

(δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237 Α παξ. 2 (εκπνξία 

επηξξνήο – κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα, 

(γ) απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 

ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2017 

ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 198/28.7.2017) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159 Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ 
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πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ 

ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.), 374 (δηαθεθξηκέλε θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 

(απάηε), 386 Α (απάηε κε ππνινγηζηή) 386 Β (απάηε ζρεηηθά κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ 

Ξνηληθνχ Θψδηθα θαη ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνχ Ρεισλεηαθνχ Θψδηθα (λ. 2960/2001, Α’ 265), φηαλ 

απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ 

πξνζβνιή απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε 

ζρεηηθά κε ηνλ ΦΞΑ) θαη 24 (επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 (Α’ 103),  

(δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3 – 4 θαη 5 – 12 ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 15εο Καξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο - πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

απφθαζεο 2005/671/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 88/31.3.2017) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή 

απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 41 απηήο, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 187 

Α θαη 187 Β ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 32 – 35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α’ 

103), 

(ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο 

απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ 

ηεο 20εο Καΐνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Ππκβνπιίνπ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Ππκβνπιίνπ θαη ηεο Νδεγίαο 2006/70/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L 141/ 5.6.2021, ζ. 15), θαη ηα εγθιήκαηα 

ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α΄ 139), 

(ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο 

2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε 

θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), 

θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323 Α ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ). 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη 

εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη 

ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (I.K.E.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηνπο 

δηαρεηξηζηέο. 

Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηνλ 

Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο 

εηαηξείαο. 
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Πηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.   

Πε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά 

ζηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζη) ε, θαηά ηα αλσηέξσ, πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί 

κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε. 

2. Πηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

(α) Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε 

ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή 

λνκνζεζία ή/θαη  

(β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο 

ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 

αζθάιηζε.  

Νη ππνρξεψζεηο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ α’  θαη β’ δελ ζεσξείηαη φηη έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ 

θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. Πηελ 

πεξίπησζε απηή, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα απαληήζεη θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθφ εξψηεκα 

ηνπ ΔΔΔΠ. 

Γελ απνθιείεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπο ζην κέηξν πνπ ηεξεί ηνπο φξνπο ηνπ δεζκεπηηθνχ δηαθαλνληζκνχ. 

3. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, 

πεξί αξρψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ 

ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη δελ 

ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε 

απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο,  
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(γ) εάλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011 (Α’93), πεξί πνηληθψλ 

θπξψζεσλ θαη άιισλ δηνηθεηηθψλ ζπλεπεηψλ, ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

(δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ 

κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ 

λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο 

ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο εθ πξνζέζεσο ζνβαξψλ απαηειψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε 

ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη κε απαηειφ ηξφπν παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ 

αλάζεζε,  

(ζ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα φηη έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ.  

Δάλ ζηηο πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζ) ηνπ παξφληνο άξζξνπ ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζζεί κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο πξάμεο πνπ 

βεβαηψλεη ην ζρεηηθφ γεγνλφο. 

4. Νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη επηβιεζεί ε θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηή νξίδεη, απνθιείεηαη απφ ηελ 

παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

9. ΖιεθηξνληθΪ απνζθξΨγηζε πξνζθνξψλ   

Ρν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΠΖΓΖΠ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ  αξκφδην φξγαλν ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο/Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 

4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά» ζηηο 

20-09-2021 θαη ψξα 11:00 π.κ. 
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 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», θαηά ηελ εκεξνκελία θαη 

ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή. 

Πε θάζε ζηάδην ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη θαηαξρήλ πξνζβάζηκα κφλν ζηα 

κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

10.    ΓηαδηθαζΫα αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ    

Κεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη 

ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ, κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ΔΠΖΓΖΠ νξγάλσλ ηεο, 

εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, δεηά απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, φηαλ νη πιεξνθνξίεο ή ε ηεθκεξίσζε πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη 

είλαη ή εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ζην ΔΔΔΠ, ή φηαλ ιείπνπλ 

ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, λα ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα απνζαθελίδνπλ ή λα νινθιεξψλνπλ ηηο 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, εληφο πξνζεζκίαο φρη κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη φρη 

κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο 

πξφζθιεζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε απνζαθήληζε δεηείηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

δελ ηξνπνπνηείηαη ε πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη φηη αθνξά ζε ζηνηρεία ή δεδνκέλα, ησλ 

νπνίσλ είλαη αληηθεηκεληθά εμαθξηβψζηκνο ν πξνγελέζηεξνο ραξαθηήξαο ζε ζρέζε κε ην πέξαο ηεο 

θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο παξαιαβήο πξνζθνξψλ. Ρα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγίαλ θαη γηα ηπρφλ 

ειιείπνπζεο δειψζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη βεβαηψλνπλ γεγνλφηα αληηθεηκεληθψο εμαθξηβψζηκα. 

Δηδηθφηεξα : 

α) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ εμεηάδεη αξρηθά  ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε 

ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72. Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο πξνζθφκηζεο, είηε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο 

ειεθηξνληθήο έθδνζεο, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, είηε ηνπ πξσηνηχπνπ 

ηεο έληππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο, ε Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο σο απαξάδεθηεο.  

Πηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλεηαη ην αλσηέξσ 

πξαθηηθφ. Ζ απφθαζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ εθδίδεηαη πξηλ απφ ηελ έθδνζε 

νπνηαζδήπνηε άιιεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο νηθείαο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο ζχκβαζεο θαη θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο κε επηκέιεηα απηήο κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ. 

Θαηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί παξάιιεια 

κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη 

ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

 

β) Πηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη αξρηθά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο θαη ελ ζπλερεία ζηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ 

πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε θαη 
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βαζκνιφγεζε γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθψο πξνβιεπφκελα ζηνλ λ.4412/2016  θαη ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ ησλ 

πξνζθεξφλησλ, ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο, ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ηεο βαζκνιφγεζεο ησλ 

απνδεθηψλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο παξνχζαο.  

Ρα απνηειέζκαηα ησλ ελ ιφγσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» & «Ρερληθή Ξξνζθνξά» 

επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη  

ζηνπο πξνζθέξνληεο, εθηφο απφ φζνπο απνθιείζηεθαλ νξηζηηθά δπλάκεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 

λ. 4412/2016, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ. Κεηά απφ ηελ έθδνζε θαη 

θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, νη πξνζθέξνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο. 

Θαηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή.  

 

γ) Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ 

νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ εθείλσλ ησλ πξνζθεξφλησλ 

πνπ δελ έρνπλ απνξξηθζεί ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 

δ) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ 

απνζθξαγίζηεθαλ θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη νη πξνζθνξέο θαηά ζεηξά 

θαηάηαμεο, κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπο, θαζψο θαη ε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο γηα ηελ 

απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.   

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» 

ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ 

πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 

4412/2016. Δάλ ηα παξερφκελα ζηνηρεία δελ εμεγνχλ θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ ην ρακειφ επίπεδν ηεο 

ηηκήο ή ηνπ θφζηνπο πνπ πξνηείλεηαη, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή.  

Πηελ πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνθνξψλ, δειαδή πξνζθνξψλ κε ηελ ίδηα ζπλνιηθή ηειηθή βαζκνινγία 

κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ πξνζθεξφλησλ, ε αλάζεζε γίλεηαη ζηελ πξνζθνξά κε ηε κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο.  

Αλ νη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο ε αλαζέηνπζα αξρή 

επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο 

πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία απηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Πηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εγθξίλεη 

ην αλσηέξσ πξαθηηθφ θαηάηαμεο ησλ πξνζθνξψλ, εθδίδεηαη απφθαζε γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ ελ 

ιφγσ ζηαδίνπ θαη ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί εγγξάθσο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, ηνλ πξψην ζε θαηάηαμε πξνζθέξνληα, 
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ζηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλάδνρνο»), λα ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά 

θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα  κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 103 πεξί πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή 

δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ θαηάηαμεο πξνζθνξψλ δελ θνηλνπνηείηαη ζηνπο 

πξνζθέξνληεο θαη ελζσκαηψλεηαη ζηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

Πε θάζε πεξίπησζε, φηαλ εμ αξρήο έρεη ππνβιεζεί κία πξνζθνξά, ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ ζηαδίσλ 

ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ήηνη Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο, Ρερληθήο Ξξνζθνξάο θαη Νηθνλνκηθήο 

Ξξνζθνξάο, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 ηεο παξνχζαο, πνπ εθδίδεηαη κεηά ην πέξαο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζηαδίνπ 

ηεο δηαδηθαζίαο. Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ.  

 

10.1 Αμηνιφγεζε Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ  

Ζ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο. Ρα Θξηηήξηα 

Αμηνιφγεζεο ησλ Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

ζπληειεζηέο βαξχηεηαο θαη είλαη αληίζηνηρα κε ηηο Ρερληθέο Ξξνζθνξέο. 

ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΛΡΔΙΔΠΡΖΠ 

ΒΑΟΡΖΡΑΠ 

Θ1: ΔκπεηξΫα 

πξνζθΩξσλ 

Αμηνινγείηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ θνξέα λα 

πινπνηεί ζεκαληηθά έξγα 

ηειεπηζθφπεζεο. Θξίλεηαη ην 

επηρεηξεκαηηθφ πξνθίι, ε ζηειέρσζε θαη 

Νξγαλφγξακκα ηνπ θνξέα θαη ε εκπεηξία 

ζε Ρερλνινγίεο αλάπηπμεο ΞΠ. Δπίζεο, 

θξίλνληαη ηα παξφκνηα έξγα ζχκθσλα κε 

ηνλ νξηζκφ ηνπ παξφληνο.  

15% 

Θ2: 

ΚεζνδνινγΫα 

πινπνΫεζεο 

ηνπ Ωξγνπ 

Αμηνινγείηαη ε πξνηεηλφκελε 

κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη 

θπξίσο πξαθηηθέο θαη εθαξκνζκέλεο 

κεζνδνινγίεο αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ 

ηειεπηζθφπεζεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ 

ηειεπηζθφπεζεο. Δπηπιένλ βαζκνινγία 

ιακβάλεη ν θνξέαο πνπ πξνηείλεη 

ξεαιηζηηθά ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ 

απηνκαηνπνηεκέλσλ ειέγρσλ πνπ ζα 

επαιεζεχζνπλ ηελ νξζφηεηα ηεο 

20% 
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πξνηεηλφκελεο ιχζεο  (Behavior Driven 

Development). 

Θ3: ΝκΨδα 

Έξγνπ 

Αμηνινγείηαη ε πξνηεηλφκελε νκάδα έξγνπ 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο 

πξνθήξπμεο. 

15% 

Θ4: 

ΣξνλνδηΨγξακκα 

πινπνΫεζεο 

Αμηνινγείηαη ε νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα θξίζηκα ζεκεία ηνπ 

έξγνπ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη 

ε έγθαηξε δηάζεζε ησλ παξαδνηέσλ ηνπ 

έξγνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ηαπηφρξνλα θαη ηελ 

επίηεπμε ησλ γεληθψλ αιιά θαη ελδηάκεζσλ 

ζηφρσλ –νξνζήκσλ.  

Δπίζεο, αμηνινγείηαη ην πξνηεηλφκελν 

ρξνλνδηάγξακκα ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ γηα ρξήζε ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ζπζηεκάησλ. 

Δπηπιένλ βαζκνινγία ιακβάλεη ν Φνξέαο 

πνπ ζα πξνηείλεη ππνζηήξημε ιεηηνπξγίαο 

ησλ ζπζηεκάησλ γηα ρξφλν κεγαιχηεξν ηνπ 

απαηηνχκελνπ.  

15% 

Θ5: ΞαξαδνηΩα  Αμηνινγείηαη ε πιεξφηεηα ηεο πεξηγξαθήο 

ησλ πξνηεηλφκελσλ παξαδνηέσλ. 

15% 

Θ6: ΡερληθΪ 

ιχζε - ΘΨιπςε 

ηερληθψλ 

απαηηΪζεσλ 

Αμηνινγείηαη ε πιεξφηεηα ηεο ηερληθήο 

ιχζεο θαζψο θαη ηεο θάιπςεο ησλ ηερληθψλ 

απαηηήζεσλ. 

Αμηνινγείηαη ζεηηθά ε πιεξφηεηα ζηελ 

αλάιπζε ησλ δεηνπκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

20% 

ΑΘΟΝΗΠΚΑ ΠΛΝΙΝ ΠΛΡΔΙΔΠΡΥΛ ΒΑΟΡΖΡΑΠ 100% 
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Ζ βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 βαζκνχο φηαλ 

ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. Θάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη 

απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.  

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο ζα πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα 

ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ.  

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν:     

 

                

U = ζ1ρΘ1 + ζ2ρΘ2 +……+ζλρΘλ  

 

 

10.1.1Αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί ζε 

πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο. Ρν θξηηήξην πνπ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

είλαη ην θφζηνο ηεο πξνζθνξάο ρσξίο ΦΞΑ (Θ). 

10.1.2ΡειηθΪ θαηΨηαμε ησλ πξνζθνξψλ 

Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο ε αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ζα πξνβεί ζηα παξαθάησ: 

- Αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί θαηά 

ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο 

- Αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί ζε πξνεγνχκελν 

ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο 

Θξηηήξηα κε βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 100 βαζκνχο (ήηνη πνπ δελ θαιχπηνπλ/παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο) επηθέξνπλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.  

Ξιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξφηεξν ιφγν ηεο 

πξνζθεξζείζαο ηηκήο πξνο ηελ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο (ήηνη απηή ζηελ νπνία ην Ι 

είλαη ν κηθξφηεξνο αξηζκφο), ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ αθνινπζεί: 

 

Ι = ΞξνζθεξζεΫζα ηηκΪ /ΡειηθΪ βαζκνινγΫα ηερληθΪο πξνζθνξΨο 

 

Αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο ζε θακηά θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζε θακία 

πεξίπησζε. Πε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζην ζχζηεκα, κεηά ηελ αμηνιφγεζε θαη 

ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Ζ ηειηθή θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ 
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αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο κε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ιακβάλνληαο ππφςε ην Ι φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε. 

Πε θάζε ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζπληάζζεη πξαθηηθά ζηα 

νπνία εηζεγείηαη θαη ηεθκεξηψλεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ απνδνρή ή ηελ αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ησλ  

πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ έρνπλ ππνβάιιεη ειιηπή ζηνηρεία ή ησλ νπνίσλ ηα ππνβιεζέληα δελ 

ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο.  

Ρν πξαθηηθφ ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο ησλ Ξξνζθνξψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ηνπ δηαγσληζκνχ 

(ζηνηρεία πξνζθνξψλ, επηζηνιέο θιπ.) ζα δηαβηβαζηνχλ ζην αξκφδην Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ γηα ηελ έθδνζε ηεο 

ζρεηηθήο απφθαζεο. 
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10.2 ΓηαδηθαζΫα αλΨδεημεο κεηνδφηε -  δηθαηνινγεηηθΨ θαηαθχξσζεο 

Ν πξνζθέξσλ, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλάδνρνο»), ππνβάιεη εληφο 

πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα 

πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) 

φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147/Α/8-8-2016), φπσο θαζνξίδνληαη 

εηδηθφηεξα ζηα έγγξαθα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ 

άξζξσλ 75, 76 θαη 77 ηνπ ηδίνπ λφκνπ.  

Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 

Νη ηπρφλ απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πνπ ππνγξάθνληαη ςεθηαθά 

απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην, δελ απαηηείηαη λα θέξνπλ ζρεηηθή ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. 

Ρα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά είλαη: 

- Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο, πνπ 

λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.  

Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.  

- Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδΫδεηαη απφ αξκφδηα θαηΨ πεξΫπησζε αξρΪ, φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή δελ 

έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη 

ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα 

απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 

- Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδΫδεηαη απφ αξκφδηα θαηΨ πεξΫπησζε αξρΪ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαζψο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

- Ξηζηνπνηεηηθφ/βεβαΫσζε ηνπ νηθεΫνπ επαγγεικαηηθνχ κεηξψνπ, κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη 

αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα θαη ζηα άξζξα 

76 θαη 77 ηνπ Λ. 4412/2016, θαηά πεξίπησζε.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη: 
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Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 19 ηνπ Λ. 4412/2016, θαζψο θαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν ζπκθσλεηηθά κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηεο Θνηλνπξαμίαο.   

Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο 

Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην 

έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 

θαη 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4412/2016, ην έγγξαθν ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ 

πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - 

κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Ζ Έλνξθε απηή Βεβαίσζε ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ζηνλ θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά 

Θαηαθχξσζεο» ηνπ Ξξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ. 

Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ην αξγφηεξν έσο ηελ ηξίηε εξγάζηκε 

εκέξα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, 

πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ 

θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε έληππε κνξθή (σο 

πξσηφηππα ή αθξηβή αληίγξαθα). 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππoβιήζεθαλ, ε 

αλαζέηνπζα αξρή θαιεί ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη ηα ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά ή λα 

ζπκπιεξψζεη ηα ήδε ππνβιεζέληα ή λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο, κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 

4412/2016, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζε απηφλ. 

Ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεκα, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, γηα παξάηαζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, 

ζπλνδεπφκελν απφ απνδεηθηηθά έγγξαθα πεξί αίηεζεο ρνξήγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

Πηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο απηψλ, γηα φζν ρξφλν 

απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο. Ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο κπνξεί λα 

αμηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα απηή ηφζν εληφο ηεο  αξρηθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ φζν θαη 

εληφο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ πξνζθφκηζε ειιεηπφλησλ ή ηε ζπκπιήξσζε ήδε ππνβιεζέλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, σο αλσηέξσ πξνβιέπεηαη. Ζ παξνχζα 

ξχζκηζε εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ απφ ην ζηάδην 
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θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 79  ηνπ λ. 

4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο. 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε  ην 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ)  είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία , ή  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή 

ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο 

επηινγήο.  

Πε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο 

πξνυπνζέζεηο, ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο 

(ΔΔΔΠ) φηη πιεξνί,  νη νπνίεο κεηαβνιέο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο κεηαβνιέο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε 

θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε Ϊ δελ πξνζθνκίζεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά Ϊ δελ απνδείμεη φηη: α) δελ βξίζθεηαη ζε κία 

απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

πνηνηηθήο επηινγήο ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ 

Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηε δηαβίβαζή 

ηνπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο 

ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

11.  Θαηαθχξσζε – Πχλαςε ζχκβαζεο 

11.1 Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή 

πξφζθιεζε ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), κέζσ 

ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ θαη ηνλ θαιεί λα 

ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε 

απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ σο 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο.  
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Ρα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), ειεθηξνληθά κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf. Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 

θαη ην αξγφηεξν έσο ηελ ηξίηε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ 

Γηαγσληζκνχ θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία 

απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε έληππε κνξθή (σο πξσηφηππα ή αθξηβή αληίγξαθα).  

Κε ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο ηνπο θαη 

απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ’ απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, ε 

αλαζέηνπζα αξρή θαιεί ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη ηα ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά ή λα 

ζπκπιεξψζεη ηα ήδε ππνβιεζέληα, ή λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ 

λ.4412/16, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζε απηφλ. Αλ ν 

πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη αίηεκα, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα παξάηαζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, ζπλνδεπφκελν 

απφ απνδεηθηηθά έγγξαθα κε ηα νπνία απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε 

αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε 

ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο. Ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο κπνξεί λα 

αμηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηφζν εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξψηεο πξφζθιεζεο ζε 

απηφλ γηα ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ φζν θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ πξνζθφκηζε ειιεηπφλησλ ή ηε 

ζπκπιήξσζε ήδε ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, σο 

αλσηέξσ πξνβιέπεηαη. Ρν παξφλ εθαξκφδεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη πξηλ ην ζηάδην 

θαηαθχξσζεο, θαη’ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ 

αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο. 

Όζνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο πνπ νξίδνληαη 

ζηελ παξνχζα, εάλ: 

i. θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία, 

ii. δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  

iii. απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε 

ζπλδξνκή ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ 

πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 103 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016.  
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Πε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο 

πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο 

φηη πιεξνί, νη νπνίεο κεηαβνιέο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο κεηαβνιέο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε κέρξη ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 

4412/2016, πεξί εγγπήζεσλ. 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο θαη ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ 

Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηα 

νξηδφκελα αλσηέξσ θαη ηε δηαβίβαζή ηνπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε 

απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

11.2. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο 

επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία ελζσκαηψλεηαη ε απφθαζε έγθξηζεο ηνπ 

πξαθηηθνχ θαηάηαμεο ησλ πξνζθεξφλησλ θαη αλάδεημεο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ζε ζπλέρεηα ηεο αμηνιφγεζεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ηελ απφθαζε 

θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 360 έσο 372 ηνπ λ. 4412/2016, καδί κε αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ 

θαηάηαμεο ησλ πξνζθεξφλησλ θαη αλάδεημεο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 

έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, εθηφο απφ ηνπο νξηζηηθψο απνθιεηζζέληεο, ηδίσο 

δπλάκεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016 θαη, επηπιένλ, αλαξηά ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηα «Ππλεκκέλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ». 

Κεηά ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο νη πξνζθέξνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζηεθαλ, ηεο θαηάηαμεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ησλ ππνβιεζέλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, κε ελέξγεηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο 

ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ. Γελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε άιιεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο 

θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο. 

11.3. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α) ε απφθαζε θαηαθχξσζεο έρεη θνηλνπνηεζεί, ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα, 

β) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε πεξίπησζε άζθεζεο, παξέιζεη 

άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο 

αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ, εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

372 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ζην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) έρεη νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 

324 έσο 327 ηνπ λ. 4700/2020 (Α` 127), εθφζνλ απαηηείηαη, θαη 
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δ) ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο έρεη ππνβάιιεη έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, ππεχζπλε δήισζε, πνπ 

ππνγξάθεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 79Α ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ππνγξαθήο Δπξσπατθνχ 

Δληαίνπ Δγγξάθνπ Πχκβαζεο, ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο 

κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ. 4412/2016 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Ζ 

ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη κλεκνλεχεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ. Δθφζνλ 

δεισζνχλ νςηγελείο κεηαβνιέο, ε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία εηζεγείηαη πξνο 

ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. 

Κεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν, 

κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, 

ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο 

πξφζθιεζεο. 

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη ζπλαθζείζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ πξφζθιεζεο ζηνλ αλάδνρν. 

 

12. ΞξνδηθαζηηθΩο ΞξνζθπγΩο - ΞξνζσξηλΪ ΓηθαζηηθΪ ΞξνζηαζΫα 

Α. Θάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε δεκφζηα ζχκβαζε 

θαη έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

θαηά παξάβαζε ηεο επξσπατθήο ελσζηαθήο ή εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 

έρεη δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζηελ αλεμάξηεηε Αξρή Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ), ζχκθσλα 

κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα άξζξα 345 επ. λ. 4412/2016 θαη 1 επ. π.δ. 39/2017, ζηξεθφκελνο κε 

πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο 

λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ . 

Πε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ 

θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή  

(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   

(γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, 

ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην 

ΘΖΚΓΖΠ. 

Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο πνπ απνδίδεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο 

πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο . 
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Νη πξνζεζκίεο σο πξνο ηελ ππνβνιή ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ αξρίδνπλ ηελ 

επνκέλε ηεο εκέξαο ηεο πξναλαθεξζείζαο θαηά πεξίπησζε θνηλνπνίεζεο ή γλψζεο θαη ιήγνπλ φηαλ πεξάζεη 

νιφθιεξε ε ηειεπηαία εκέξα θαη ψξα 23:59:59 θαη, αλ απηή είλαη εμαηξεηέα ή Πάββαην, φηαλ πεξάζεη 

νιφθιεξε ε επνκέλε εξγάζηκε εκέξα θαη ψξα 23:59:59. 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο Η ηνπ π.δ/ηνο 39/2017 θαη θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» 

ζηελ ειεθηξνληθή πεξηνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο ηελ έλδεημε «Ξξνδηθαζηηθή 

Ξξνζθπγή» ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο Θ..Α. Ξξνκήζεηεο θαη πεξεζίεο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα 

ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 363 Λ. 4412/2016 . Ζ επηζηξνθή ηνπ 

παξαβφινπ ζηνλ πξνζθεχγνληα γίλεηαη: α) ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ, β) 

φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα πξηλ 

απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ επί ηεο πξνζθπγήο, γ) ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ 

πξνζθεχγνληα απφ ηελ πξνζθπγή ηνπ έσο θαη δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθπγήο.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΑΔΞΞ κεηά απφ άζθεζε 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 368 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 20 π.δ. 39/2017. Όκσο, κφλε ε 

άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ππφ ηελ 

επηθχιαμε ρνξήγεζεο απφ ην Θιηκάθην πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 366 παξ. 1-2 λ. 

4412/2016 θαη 15 παξ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Ζ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο, ππνβιεζεί κφλν κία (1) πξνζθνξά. 

Κεηά ηελ, θαηά ηα σο άλσ, ειεθηξνληθή θαηάζεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ε αλαζέηνπζα αξρή,  κέζσ 

ηεο ιεηηνπξγίαο «Δπηθνηλσλία»  :  

α) Θνηλνπνηεί ηελ πξνζθπγή ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζή ηεο ζε θάζε 

ελδηαθεξφκελν ηξίην, ν νπνίνο κπνξεί λα ζίγεηαη απφ ηελ απνδνρή ηεο πξνζθπγήο, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη 

ην, πξνβιεπφκελν απφ ηα άξζξα 362 παξ. 3 θαη 7 π.δ. 39/2017, δηθαίσκα παξέκβαζήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, πξνζθνκίδνληαο φια ηα 

θξίζηκα έγγξαθα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. 

β) Γηαβηβάδεη ζηελ ΑΔΞΞ, ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θαηάζεζεο, ηνλ πιήξε 

θάθειν ηεο ππφζεζεο, ηα απνδεηθηηθά θνηλνπνίεζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηξίηνπο αιιά θαη ηελ Έθζεζε 

Απφςεψλ ηεο επί ηεο πξνζθπγήο. Πηελ Έθζεζε Απφςεσλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαζέζεη αξρηθή ή 

ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξνζβαιιφκελεο κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 

πξάμεο. 
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γ) Θνηλνπνηεί ζε φια ηα κέξε ηελ Έθζεζε Απφςεσλ, ηηο Ξαξεκβάζεηο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ ηπρφλ ηε 

ζπλνδεχνπλ, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα 

απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο. 

δ)Ππκπιεξσκαηηθά ππνκλήκαηα θαηαηίζεληαη απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ 

ΔΠΖΓΖΠ ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απφςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο . 

Ζ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ 

ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 λ. 4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ 

πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο . 

Β. Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη, εθαξκνδφκελσλ αλαινγηθά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 

18/1989, ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ θαη ηελ αθχξσζή ηεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ 

δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, ην νπνίν απνθαίλεηαη ακεηαθιήησο. Γηθαίσκα άζθεζεο ησλ ίδησλ ελδίθσλ 

βνεζεκάησλ έρεη θαη ε αλαζέηνπζα αξρή αλ ε ΑΔΞΞ θάλεη δεθηή ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. Κε ηα έλδηθα 

βνεζήκαηα ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ινγίδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο κε ηελ 

απφθαζε ηεο ΑΔΞΞ θαη φιεο νη ζπλαθείο πξνο ηελ αλσηέξσ απφθαζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ή ζπληειεζηεί αληηζηνίρσο έσο ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο 

αλαζηνιήο ή ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο .  

Ζ άζθεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε άζθεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο. Ζ 

αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην σο άλσ αθπξσηηθφ δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ  

θνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ζπδεηείηαη ην 

αξγφηεξν εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο. Ζ άζθεζή ηεο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Γηα ηελ 

άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απνθιεηζηηθά δηπιφηππν είζπξαμεο απφ ηηο Γεκφζηεο 

Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 εδ. γ΄-δ΄ ηνπ λ. 

4412/2016. Κε ηελ θαηάζεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο αίηεζεο αθχξσζεο 

δηαθφπηεηαη θαη αξρίδεη απφ ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ν δηάδηθνο πνπ πέηπρε ππέξ απηνχ ηελ 

αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, νθείιεη κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

επίδνζε ηεο απφθαζεο απηήο, λα αζθήζεη ηελ αίηεζε αθχξσζεο, δηαθνξεηηθά αίξεηαη απηνδηθαίσο ε ηζρχο 

ηεο αλαζηνιήο.  

Γ. Γηαθνξέο απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ πνπ αλαθχπηνπλ: α) απφ πξάμεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο νη 

νπνίεο θνηλνπνηνχληαη ζηνλ ζηγφκελν, ή ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη εθ κέξνπο ηνπ πιήξεο γλψζε, κεηά ηελ 

1.9.2021, β) απφ παξαιείςεηο πνπ ζπληεινχληαη απφ κέξνπο ηεο κεηά ηελ 1.9.2021, εθδηθάδνληαη κε ηηο λέεο 

εηδηθέο δηθνλνκηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 372 λ. 4412/2016 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 138 λ. 

4782/2021 , ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο:  

Κε ην ίδην δηθφγξαθν δχλαηαη δηθνλνκηθά λα αζθεζεί αίηεζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο θαη αθχξσζεο ησλ 

απνθάζεσλ ηεο ΑΔΞΞ.  
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Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ θσιχνπλ, εθ ηνπ 

λφκνπ, ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο, εθηφο εάλ κε 

πξνζσξηλή δηαηαγή ην δηθαζηήξην απηφ απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Δπίζεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε 

άζθεζε ηεο αίηεζεο θσιχνπλ ηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε (15) 

εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο, εθηφο εάλ κε πξνζσξηλή δηαηαγή ην δηθαζηήξην απηφ απνθαλζεί 

δηαθνξεηηθά.  

13. ΚαηαΫσζε Γηαγσληζκνχ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε 

δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν 

πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 

 

14. ΡξνπνπνΫεζε ηεο ζχκβαζεο θαηΨ ηε δηΨξθεηΨ ηεο - παξΨηαζε / κεηΨζεζε ρξφλνπ ζχκβαζεο 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 

θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β’  ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ν Αλάδνρνο κπνξεί λα δεηήζεη κεηάζεζε ή παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο ηεο Πχκβαζεο, εάλ 

πξνθχςνπλ ή αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ θαζπζηεξήζεηο, γηα έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

- Δθπιήξσζε εληνιψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο  

θαη δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

- Κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

- Θάζε αλαζηνιή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

- Αλσηέξα βία. 

- Θάζε άιιε θαζπζηέξεζε πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ζ κεηάζεζε ρνξεγείηαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη πξηλ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ. 

Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά 

πξηλ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, κε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή 

θπξψζεσλ. Κεηά ηε ιήμε ηεο παξάηαζεο ζα θηλείηαη ε δηαδηθαζία θήξπμεο εθπηψηνπ. 
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15. ΓηθαΫσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε 

ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

ππέρεη απφ ηηο Ππλζήθεο θαη ηελ Νδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ. 

δ) ν αλάδνρνο θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, γηα έλα απφ ηα 

αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο, 

ε) ν αλάδνρνο πησρεχζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 

απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή αλαζηείιεη ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή 

εάλ βξεζεί ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε 

εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ν αλάδνρνο ν νπνίνο ζα βξεζεί ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή 

απνδεηθλχεη φηη είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα 

κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο. 

16. πνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ 

Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί ηα θαζήθνληα πνπ αλαιακβάλεη κε ηε ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο, ηεο πξνθήξπμεο, ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ, δηαθνξεηηθά ππνρξενχηαη 

λα απνδεκηψζεη θαηά λφκν ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Αλάδνρνπ ππνγξάθεη ηε ζχκβαζε, θαη ηνλ εθπξνζσπεί έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο θαη λα ελεξγεί θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζχκβαζε.  

Ν εθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη, κεηαμχ άιισλ, εμνπζηνδνηεκέλνο λα ηνλ αληηπξνζσπεχεη ζε φια ηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζχκβαζε θαη λα δηεπζεηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχπηεη ή 

ζρεηίδεηαη κε ηε ζχκβαζε, ζπκκεηέρνληαο, φπνηε θαη φπνπ θιεζεί ζε ζπλαληήζεηο κε ηα αξκφδηα γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν φξγαλα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Ν Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο 

σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. Ζ 
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Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε 

άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ηξίησλ.  

Ν Αλάδνρνο εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη πηζαλψλ ζπλεξγαηψλ, πνπ ζα 

δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο, ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο 

επαθέο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ησλ εθάζηνηε 

ππνδεηθλπνκέλσλ απφ απηήλ πξνζψπσλ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη 

ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, νπφηε ν Αλάδνρνο νθείιεη, άκεζα, λα πξνβεί ζε 

αληηθαηάζηαζή ηνπ κε άιιν πξφζσπν, αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ.  

Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ Αλάδνρν ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε Πχκβαζε πνπ ζα ζπλάςεη κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ρεο απαγφξεπζεο εμαηξείηαη ε 

εθρψξεζε ηεο ακνηβήο ηνπ Αλαδφρνπ ζε Ρξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ. 

Πε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη 

κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα 

αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε 

αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο. Πε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε 

ηξίηνπο απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ απαζρνιεί ν Αλάδνρνο, ππνρξενχηαη ν Αλάδνρνο κφλνο απηφο πξνο 

απνθαηάζηαζή ηεο.  

Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη έλσζε/ θνηλνπξαμία, ηα κέιε πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε/ θνηλνπξαμία, 

ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ 

ησλ απνξξενπζψλ απφ ηελ παξνχζα ππνρξεψζεψλ ηνπο. Ρπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί 

θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ 

δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο κέινπο απφ ηηο 

επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ κειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ππεξεζίαο. 

Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη έλσζε/ θνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο, 

νπνηαδήπνηε απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο/ θνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ 

αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ 

ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο ζχκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ παξνρή 

πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο, κέζσ πεξηνδηθψλ αλαθνξψλ ηηο νπνίεο 

ππνβάιιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή βάζεη ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ (πξφηππα) παξαθνινχζεζεο θπζηθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ππεξεζίαο φπνηε ηα δεηήζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή. Πηελ πεξίπησζε πνπ απφ ηελ 

αμηνιφγεζε πξνθχπηεη αλάγθε γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο 
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ππεξεζίαο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ζπκπιεξσκαηηθή ππνβνιή 

δηεπθξηληζηηθψλ ζηνηρείσλ. 

Ν Αλάδνρνο επηθνηλσλεί ζε ηαθηηθή βάζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ελεκέξσζή ηεο 

ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ππεξεζίαο, ηπρφλ κεηαβνιέο ζην 

ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο ηνπ θαη ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδεη ν Αλάδνρνο θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο 

ππεξεζίαο. 

17. ΞαξαιαβΪ αληηθεηκΩλνπ ζχκβαζεο 

Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 θαη ηελ πεξ. δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξ. 221, πεξί νξγάλσλ δηελέξγεηαο 

δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

Ζ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο ειέγρεη ην θάζε παξαδνηέν θπζηθφ αληηθείκελν σο πξνο ηελ πνζφηεηα, ηελ πνηφηεηα 

θαη ηηο πξνζεζκίεο παξάδνζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε. Ζ πηζηνπνίεζε ηνπ 

θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζπλίζηαηαη ζηελ εμέηαζε φισλ ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεψλ 

ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε.  

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εμέηαζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ε Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο ζπλεδξηάδεη 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηα ζρεηηθά επξήκαηα.  

Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε 

ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη  εθπξφζσπνο ηνπ αλαδφρνπ. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή παξαιαβήο: α) είηε παξαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ή παξαδνηέα, εθφζνλ 

θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο έγθξηζε ή απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, β) είηε 

εηζεγείηαη γηα ηελ παξαιαβή κε παξαηεξήζεηο ή ηελ απφξξηςε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο θαησηέξσ παξαγξάθνπο. Ρα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζε ηκεκαηηθέο παξαιαβέο.  

Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο 

ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο 

παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο 

παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ 

κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο.  

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νξίδνληαη ηα αθφινπζα:  

α) Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη, δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή 

παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο 

δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη 
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λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα 

ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.  

β) Αλ δηαπηζησζεί φηη επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ απνξξίπηνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 220.  

Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ 

παξαδνηένπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη δελ έρεη εθδνζεί πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή πξσηφθνιιν κε 

παξαηεξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα.  

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε 

ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 1. Ζ ελ ιφγσ επηηξνπή πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο 

πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ 

ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ 

αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή /θαη παξαδνηέσλ, 

κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα εγθξίλεηαη 

αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά 

ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί 

λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθέο 

ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη 

ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

Πε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηκεκαηηθήο παξάδνζεο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαδνηέσλ απφ ππέξβαζε 

ηκεκαηηθήο ή ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, κε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, επηβάιινληαη θπξψζεηο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

18. ΞιεξσκΪ – ΘξαηΪζεηο 

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Ινγηζηήξην ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθήο θαη Νηθνλνκηθήο 

πνζηήξημεο.  
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Ν Αλάδνρνο, εθφζνλ ην επηζπκεί, εληφο κελφο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, κπνξεί λα ιάβεη 

πξνθαηαβνιή πνζνζηνχ έσο  30% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο,  έλαληη εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξνθαηαβνιήο 

αλαγλσξηζκέλεο Ρξάπεδαο, φπσο ηζρχεη θαηά ηελ ππνγξαθή δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ζπκβάζεσλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ.  

Ζ πξνθαηαβνιή ζα είλαη έληνθε απφ ηεο θαηαβνιήο θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηφθνπ ζα ιακβάλεηαη ππφςε 

ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ δσδεθάκελεο δηάξθεηαο πξνζαπμεκέλν θαηά 

0,25% πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. 2/5/557/0026-10.9.01 ππνπξγηθή απφθαζε (πξψελ 

πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ) (ΦΔΘ 1209/Β/17.9.01). Ρν χςνο ηνπ επηηνθίνπ ζα είλαη ην ηζρχνλ 

θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο ή ηεο επηηαγήο θαη παξακέλεη ζηαζεξφ κέρξη ηελ 

εμάληιεζε ηνπ πνζνχ ηεο ρνξεγεζείζαο πξνθαηαβνιήο.  

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθαηαβνιήο απνδεζκεχεηαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηε κείσζε ηεο πξνθαηαβνιήο. H 

απφζβεζε ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ θάζε πιεξσκή ηνπ πνζνχ πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε.  

Νη κεηψζεηο απηέο γίλνληαη ζηαδηαθά κέρξη θαη ηελ ηειηθή εμφθιεζε 

Νη ινηπέο πιεξσκέο ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ 

παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηνπ έξγνπ, κε ην νπνίν ζα 

πηζηνπνηείηαη ε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ παξαδνηένπ. Ζ αλαιπηηθή ζπζρέηηζε ησλ πιεξσκψλ κε 

ηα παξαδνηέα αθνινπζεί ηηο παξαθάησ θάζεηο, σο εμήο:  

I. ε 1ε πιεξσκή νξίδεηαη ζην 30% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκΪκαηνο, θαη θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ έθδνζε 

πξαθηηθνχ παξαιαβήο ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαδνηέσλ ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 

II. ε 2ε πιεξσκή νξίδεηαη ζην 30% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκΪκαηνο θαη θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ έθδνζε 

πξαθηηθνχ παξαιαβήο ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαδνηέσλ ηνπ δεχηεξνπ ηξηκήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 

III. ε 3ε πιεξσκή νξίδεηαη ζην 20% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκΪκαηνο θαη θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ έθδνζε 

πξαθηηθνχ παξαιαβήο ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαδνηέσλ ηνπ 1νπ εμακήλνπ 2022. 

IV. ε 4ε θαη ηειεπηαία πιεξσκή - απνπιεξσκή νξίδεηαη ζην 20% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκΪκαηνο θαη 

θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ έθδνζε πξαθηηθνχ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαδνηέσλ ηεο 

ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο. 

 

Ζ θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεη εμνινθιήξνπ ζε επξψ.  

Δάλ ν αλάδνρνο  έρεη εηζπξάμεη πξνθαηαβνιή, ηφηε ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο θαη ν ηφθνο πνπ 

αληηζηνηρεί ζε απηήλ ζπκςεθίδεηαη κε ηελ αμία θάζε ηκεκαηηθήο πιεξσκήο, φπσο πξνβιέπεηαη παξαπάλσ. 

Δμίζνπ, ζπκςεθηζκφο ζα γίλεηαη θαη ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθαηαβνιήο.  

Πηελ πεξίπησζε πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαθφςεη ηε ζχκβαζε ή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δηαθνπεί ε 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ν Αλάδνρνο ακείβεηαη γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξείρε κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο αλαθνίλσζεο ηεο Αλαζέηνπζαο 
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Αξρήο πεξί δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ παξαιεθζνχλ νξηζηηθά απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηα κέρξη 

ηφηε παξαδνηέα ηνπ.  

Ν Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή 

άιισλ Νξγαληζκψλ ε νπνία θαηά λφκν ηνλ βαξχλεη. Απαηηήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα νηαδήπνηε πιεξσκή 

δελ ζα γίλνληαη δεθηέο άλεπ ηεο εθ κέξνπο ηνπ θαηαζέζεσο ησλ αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη 

εγγξάθσλ (ηηκνιφγηα, απνδείμεηο, πηζηνπνηεηηθά θιπ.) πνπ αθνξνχλ ζηελ εμφθιεζε ησλ θφξσλ, 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ πνπ ηνλ βαξχλνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο 

θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 

Πε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξνζψπσλ άλεπ λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο ηα παξαζηαηηθά 

εθδίδνληαη απφ θάζε έλα κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ρσξηζηά, αλάινγα κε ηηο παξαζρεζείζεο 

ζην αληίζηνηρν δηάζηεκα ππεξεζίεο ηνπ κέινπο θαη ηνλ αλαισζέληα αλζξσπνρξφλν.  

18.1 ΘξαηΪζεηο 

Θαηά ηελ πιεξσκή ζα παξαθξαηείηαη επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο Φ.Ξ.Α., γηα ηηο εηαηξείεο πνπ 

έρνπλ έδξα ηελ Διιάδα:  

• θφξνο 8% επί ηεο θαζαξήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ζχκθσλα κε ην Λ. 2198/94 (ΦΔΘ 43 Α/22.3.94)   

• πνζνζηφ 0,07% επί ηεο θαζαξήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ, ε νπνία ππφθεηηαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ 3% (πιένλ εηζθνξάο 20% ππέξ ΝΓΑ επί ηνπ 

ραξηνζήκνπ), ζχκθσλα κε  ηελ ππ΄ αξηζκ.  5143/5-12-2014 (ΦΔΘ Β΄ 3335/11-12-2014) απφθαζε 

ηνπ Αλαπιεξσηή πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ,  

• θξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Ξξνκεζεηψλ, ζχκθσλα κε ην Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147/Α/8-8-2016). Ρν 

πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη 

• θξάηεζε χςνπο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (Α.Δ.Ξ.Ξ.), ζχκθσλα 

κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 1191/14-3-2017 ΘΑ. Γηα ηηο ινηπέο εηαηξείεο, φ,ηη πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα 

Λνκνζεζία.  

• Θξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ, ε νπνία ππνινγίδεηαη 

επί ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζε. Ρν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη 

ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη 

θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  
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19. ΔγγπΪζεηο 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ εθδίδνληαη γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο (επηζπλάπηνληαη 

ππνδείγκαηα), δηαθξίλνληαη ζε:  

 ΔΓΓΖΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  

 ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

 ΔΓΓΖΠΖ ΞΟΝΘΑΡΑΒΝΙΖΠ  

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 

(Α΄13) , πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή 

ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΠΓΠ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, 

επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε 

κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή 

κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε 

εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Νη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) 

ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην 

πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ 

γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν 

δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε 

θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα 

ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζ) ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο 

εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή 

έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο 

εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Ζ πεξ. αα’ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δ΄ δελ εθαξκφδεηαη γηα ηηο εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαη κε 

γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη εγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ην ΡΠΚΔΓΔ θαη ην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ 

εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηνπο ελ ιφγσ θνξείο, ρσξίο λα απαηηείηαη 

ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηα ππνδείγκαηα ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  – 6. πνδείγκαηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. 
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Νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ζα ππνβάινπλ ηηο απαηηνχκελεο απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο, ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ – 6. πνδείγκαηα εγγπεηηθψλ 

επηζηνιψλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Κε επζχλε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, νη πξσηφηππεο εγγπήζεηο 

ζπκκεηνρήο, πιελ απηψλ πνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, πξνζθνκίδνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ην 

αξγφηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα, 

άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. Ζ 

απφθαζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθδίδεηαη πξηλ απφ ηελ έθδνζε 

νπνηαζδήπνηε άιιεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη 

ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.  

 

20. Δγγχεζε ζπκκεηνρΪο 

Θάζε πξνζθνξά ζην δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ απφ απηφλ, λα 

ζπλνδεχεηαη απφ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο χςνπο 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηνπ έξγνπ εθηφο 

Φ.Ξ.Α.,  ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα ππφδεηγκα, ήηνη 2.500,00€ 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ έληεθα (11) κελψλ, ήηνη 

ηξηάληα (30) εκέξεο  κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε δηαθήξπμε ηνπ 

δηαγσληζκνχ.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληδφκελνπ πνπ ζα επηιεγεί σο αλάδνρνο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ 

θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Νη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, πξνζθνκίδνληαη, 

ζε θιεηζηφ θάθειν κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα 

παξαηείλνπλ, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληδφκελνπ πνπ ζα επηιεγεί σο αλάδνρνο επηζηξέθεηαη απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή ζηελ αξκφδηα ηξάπεδα κε απφδεημε παξαιαβήο θαη θνηλνπνίεζε ζηνλ πξνζθέξνληα, 

κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κεηά ηελ έθδνζε ζρεηηθήο 

απφθαζήο ηεο εάλ ν πξνζθέξσλ: α) απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, β) 

παξέρεη, ελ γλψζεη ηνπ, ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ 

απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, γ) δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα 

δηθαηνινγεηηθά, δ) δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε) ππνβάιεη κε θαηάιιειε 

πξνζθνξά, κε ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 46 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016, ζη) δελ αληαπνθξηζεί 

ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα εμεγήζεη ηελ ηηκή ή ην θφζηνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ 
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εληφο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο θαη ε πξνζθνξά ηνπ απνξξηθζεί, δ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 3, 4 θαη 5 

ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ πξνζσξηλφ 

αλάδνρν, αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ,  δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ ζην ΔΔΔΠ είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ή 

αλ, απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε 

κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ 

θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα ππφδεηγκα. 

 

21. Δγγχεζε θαιΪο εθηΩιεζεο 

Ν αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο είλαη ππνρξεσκέλνο, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην 

χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα 

ππνινγίδεηαη ν Φ.Ξ.Α., ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα ππφδεηγκα. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ 

ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ θπξίνπ ηεο πξνκήζεηαο έλαληη 

ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ έσο ηηο 31/08/2022. 

Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ δηάξθεηά ηεο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ηξνπνπνηεκέλεο ζχκβαζεο, 

ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηνπ πνζνχ 

ηεο αχμεζεο ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηελ αξκφδηα ηξάπεδα κε απφδεημε 

παξαιαβήο θαη θνηλνπνίεζε ζηνλ πξνζθέξνληα, κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο, θαζψο θαη ηελ 

εθθαζάξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο, απφ 

ηνλ αλάδνρν, ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Πε πεξίπησζε πνπ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή 

ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο γίλεηαη κεηά απφ ηελ 

αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. Αλ ηα αγαζά 

είλαη δηαηξεηά θαη ε παξάδνζε γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφλ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο ησλ αγαζψλ 

πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Γηα ηε ζηαδηαθή απνδέζκεπζή ηεο απαηηείηαη πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη 

εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά απφ ηελ αληηκεηψπηζε, 

ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.  
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Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα ππφδεηγκα. Ζ πεξ. 

αα’ ηνπ εδαθίνπ δ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/16 δελ εθαξκφδεηαη γηα ηηο εγγπήζεηο πνπ 

παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηελ αξκφδηα ηξάπεδα κε απφδεημε 

παξαιαβήο θαη θνηλνπνίεζε ζηνλ πξνζθέξνληα, κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο, θαζψο θαη ηελ 

εθθαζάξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. 

Ζ εγγχεζε πξνθαηαβνιήο ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα ππφδεηγκα. 

 

22. Δγγχεζε πξνθαηαβνιΪο 

Πηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο, απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο ηζφπνζε κε 

 ηελ πξνθαηαβνιή. Ζ πξνθαηαβνιή είλαη έληνθε απφ ηεο θαηαβνιήο, επηβαξπλφκελε κε ην χςνο επηηνθίνπ 

πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ. Όηαλ, ζχκθσλα κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, 

πξνζθνκίδεηαη θαη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ε ηειεπηαία θαιχπηεη θαη ηελ παξνρή ηζφπνζεο 

πξνθαηαβνιήο πξνο ηνλ αλάδνρν, ρσξίο λα απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Αλ ν 

αλάδνρνο αηηεζεί κεγαιχηεξν χςνο πξνθαηαβνιήο, απηή ιακβάλεηαη κε ηελ θαηάζεζε απφ ηνλ αλάδνρν 

εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο πνπ ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο 

θαη ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβαιινκέλεο πξνθαηαβνιήο. Ζ απφζβεζε ηεο πξνθαηαβνιήο θαη ε επηζηξνθή ηεο 

εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο πξαγκαηνπνηνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ηνπο φξνπο 

ηεο παξνχζαο. 

Ρν πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγείηαη θαη ν ηφθνο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηήλ κέρξη ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο απφ ηνλ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. ζπκςεθίδεηαη θαηά ηελ εμφθιεζε ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο ή ηεο αμίαο θάζε ηκεκαηηθήο παξάδνζεο κε ζηαδηαθή απνδέζκεπζε θαηά πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ 

αμία  ηεο πξνκήζεηαο πνπ παξειήθζε νξηζηηθά. 

Ζ εγγχεζε πξνθαηαβνιήο πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ έσο ηηο 31/08/2022. 

Ζ εγγχεζε πξνθαηαβνιήο ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα ππφδεηγκα. 

 

23. ΘΪξπμε νηθνλνκηθνχ θνξΩα εθπηψηνπ - Θπξψζεηο 

23.1 Ν αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά 

έθπησηνο  απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ:   

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/16 πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο 

β) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ή/θαη δελ 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ή ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) εθφζνλ δελ παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο ή δελ ππνβάιεη ηα παξαδνηέα ή δελ πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζή 

ηνπο κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε ηα φζα 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 217 πεξί δηάξθεηαο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζίαο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

επφκελεο παξαγξάθνπ. 
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Πηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζχκβαζε θαηά ηελ σο άλσ πεξίπησζε 

(γ), ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 203 ηνπ λ. 4412/2016  θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο 

νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί, κέζα ζε πξνζεζκία εχινγε θαη αλάινγε 

ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ  απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ φριεζεο. Αλ ε πξνζεζκία, πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξέιζεη, ρσξίο ν 

αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο. 

Ν αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο ή αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

23.2 Πηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ην νπνίν ππνρξεσηηθά 

θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο:  

 α) Νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 β) Δίζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε είηε απφ πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη 

είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ν 

ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο κέρξη ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ 

γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ 

θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο. 

γ) Δπηπιένλ, κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 4412/2016 

απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Γεληθά, ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν αλ δελ εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη 

πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο Πχκβαζεο πνπ ζα 

ππνγξαθεί, ρσξίο λα θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε.  

δ) Θαηαινγηζκφο ηνπ δηαθέξνληνο πνπ πξνθχπηεη εηο βάξνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ απηή 

ιάβεη ηηο ππεξεζίεο, πνπ δελ παξαζρέζεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, 

αλαζέηνληαο ην αλεθηέιεζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζε έηεξν νηθνλνκηθφ θνξέα, θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξ. 203 παξ. 4 πεξ. γ’ ηνπ λ. 4412/2016.  

Ζ θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ γλσζηνπνηείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ακειιεηί, ζηελ 

ΔΑΑΓΖΠ, ε νπνία νξίδεηαη αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε ζρεηηθνχ κεηξψνπ. Ρα ζηνηρεία ηνπ κεηξψνπ 

αμηνπνηνχληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 74, πεξί απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο. 

 

24. Δκπηζηεπηηθφηεηα 

Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν Αλάδνρνο 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο ρσξίο ηελ 
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πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ 

ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ 

ηνπ.  

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

ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ν Αλάδνρνο δελ δεζκεχεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε 

θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε. 

Ζ αλσηέξσ ππνρξέσζε ερεκχζεηαο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο θαιχπηνπλ ηνλ ίδην ηνλ Αλάδνρν, φπσο θαη 

φινπο ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θαη, ελ γέλεη, πάζεο θχζεσο πξνζηεζέληεο ή βνεζνχο εθπιεξψζεψο ηνπ θαηά 

ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη φια ηα εμνπζηνδνηεκέλα απ’ απηήλ 

πξφζσπα νθείινπλ λα κελ αλαθνηλψλνπλ ζε θαλέλα, παξά κφλν ζηα πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη λα 

γλσξίδνπλ, πιεξνθνξίεο πνπ πεξηήιζαλ ζ' απηνχο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κε ηελ επθαηξία ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ θαη αθνξνχλ ζε ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ή κεζφδνπο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ή ηνπ Αλαδφρνπ. 

Πε ζπλέρεηα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ζα ππνγξαθεί ηδησηηθφ Πχκθσλν Δκπηζηεπηηθφηεηαο & 

Δρεκχζεηαο κεηαμχ ηνπ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. θαη ηνπ αλαδφρνπ.  

 

25.  ΞξνζηαζΫα πξνζσπηθψλ δεδνκΩλσλ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή ελεκεξψλεη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά σο Ξξνζθέξσλ ή σο 

Λφκηκνο Δθπξφζσπνο Ξξνζθέξνληνο, φηη ε ίδηα ή θαη ηξίηνη, θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ζα 

επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά 

κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε απηήλ, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, γηα ην ζθνπφ ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηεο ελεκέξσζεο έηεξσλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηφλ, ιακβάλνληαο θάζε 

εχινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπο απφ θάζε κνξθήο αζέκηηε επεμεξγαζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαηά ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηελ αλαιπηηθή ελεκέξσζε πνπ 

επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα. 

 

26. ΞλεπκαηηθΨ δηθαηψκαηα 

 Όιν ην λέν πιηθφ πνπ παξάγεηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν, ζηα πιαΫζηα ηνπ 

παξφληνο Ωξγνπ (π.ρ. πεγαίνο θψδηθαο, δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, βάζεηο δεδνκέλσλ θ.ιπ.), ζα 

απνηειεί πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν έρεη ην δηθαίσκα λα ην 

επαλαρξεζηκνπνηήζεη ειεχζεξα. Ν Αλάδνρνο ζα παξέρεη ην ινγηζκηθφ κε άδεηα ρξήζεο ζπκβαηή κε OSI 

(https://opensource.org/licenses). Ρα ζρεηηθά πλεπκαηηθά θαη ζπγγεληθά δηθαηψκαηα ξεηψο εθρσξνχληαη 

ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ρσξίο ηελ θαηαβνιή πξφζζεηεο ακνηβήο πέξαλ ηεο πξνβιεπφκελεο ζηε ζρεηηθή 

ζχκβαζε. 

ΑΔΑ: ΨΡ5Λ46ΨΧΞΧ-1ΒΡ



  

               Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. – Γνκνθνχ 5, Ρ.Θ. 10445, Αζήλα                                            Πειίδα 56 απφ 119 

 

Αιγφξηζκνη ή θψδηθαο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη δεκνζηεπηεί έμσ απφ ηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ (π.ρ. 

παιαηφηεξα) κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν εθφζνλ απηά είλαη δηαζέζηκα κε άδεηα ρξήζεο αλνηρηνχ 

ινγηζκηθνχ θαη δελ ζα απνηεινχλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  

Πηηο πεξηπηψζεηο φπνπ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε πξνγξακκάησλ γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη αληίζηνηρν 

πξφγξακκα αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη απηφ λα είλαη ειεχζεξν πξνο ρξήζε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ.  

Όιν ην πιηθφ πνπ παξάγεηαη ζα παξαδίδεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην ζπκβαηηθφ ρξνλνδηάγξακκα ηνπ, αιιά θαη θαηά ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε 

ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο ζχκβαζεο. Ζ κεηαβίβαζε πάζεο θχζεσο δηθαησκάησλ επί ηνπ πιηθνχ επέξρεηαη κε 

ηελ θαηαβνιή ηεο αληίζηνηρεο ακνηβήο. Δμαηξείηαη ην Διεχζεξν Ινγηζκηθφ θαη Ινγηζκηθφ Αλνηρηνχ Θψδηθα 

(ΔΙΙΑΘ) γηα ην νπνίν ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη άδεηεο ρξήζεο ζχκθσλα κε ηε δηεζλή λνκνζεζία. 

Πε πεξίπησζε άζθεζεο αγσγήο ή ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηξίην γηα νπνηνδήπνηε 

ζέκα ζρεηηθά κε ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ ή ησλ δεκηνπξγεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξαγσγή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα 

εηδνπνηήζεη ακέζσο θαη γξαπηά κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα 

ακπλζεί, δηθαζηηθά θαη εμσδηθαζηηθά, γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, έλαληη ηνπ ηξίηνπ.  

Πε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο αθελφο βαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα ηα νπνία ζα θιεζεί λα θαηαβάιεη ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη θάζε δηθαζηηθήο δαπάλεο ή ακνηβήο 

δηθεγφξσλ, αθεηέξνπ ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία 

πνπ ζα ππνζηεί απφ ελδερφκελε απνδνρή ηεο παξαπάλσ αγσγήο ή ηνπ έλδηθνπ κέζνπ.  
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27. ΓηνηθεηηθΩο πξνζθπγΩο θαηΨ ηε δηαδηθαζΫα εθηΩιεζεο ησλ ζπκβΨζεσλ   

Ν αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, θαζψο θαη θαη΄ εθαξκνγή 

ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, λα αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ 

εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή 

ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο 

επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 

221   λ.4412/2016 νξγάλνπ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη 

σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Θαηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο 

δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε 

πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. 

Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα 

νξηζηηθνπνηεζεί. 

28. ΓηθαζηηθΪ επΫιπζε δηαθνξψλ 

Θάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη ζην 

πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν 

ηεο Ξεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη εθάζηε ζχκβαζε, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 

ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ λ. 4412/2016. Ξξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν 

πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 205 ηνπ λ. 

4412/2016, δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Αλ ν αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο είλαη 

θνηλνπξαμία, ε πξνζθπγή αζθείηαη είηε απφ ηελ ίδηα είηε απφ φια ηα κέιε ηεο. Γελ απαηηείηαη ε ηήξεζε 

ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο αλ αζθείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν αγσγή, ζην δηθφγξαθν ηεο νπνίαο δελ 

ζσξεχεηαη αίηεκα αθχξσζεο ή ηξνπνπνίεζεο δηνηθεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο.  
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ΚΔΟΝΠ Β΄ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

Η. ΓεληθΨ ραξαθηεξηζηηθΨ 

ΠΛΝΤΖ 

H αλαγλψξηζε ηεο ρξήζεο ηεο γεσξγηθήο γεο, ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ νξίσλ ησλ 

αγξνηεκάρησλ αλαθνξάο (reference parcels) ζπληζηνχλ ηηο θχξηεο δηεξγαζίεο Απνκαθξπζκέλεο 

Ξαξαθνινχζεζεο (monitoring) ηεο λέαο ΘΑΞ. Ρηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία 

αλαγλψξηζεο γίλεηαη νινέλα θαη πην απηφκαηε κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ φπσο ε  ηειεπηζθφπεζε 

κε δνξπθνξηθέο εηθφλεο θαη αεξνθσηνγξαθίεο, ππνδνκέο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ, ηα Γεσγξαθηθά 

Ππζηήκαηα Ξιεξνθνξηψλ,  αιιά θαη κέζσ γεσρσξηθψλ έμππλσλ κεζφδσλ ψζηε λα δνθηκαζηνχλ λέεο ή 

ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο. Απηή ε απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο έρεη πξνζθέξεη 

πιενλεθηήκαηα ζηνπο παξαγσγνχο θαη ζηνπο Νξγαληζκνχο Ξιεξσκψλ (ΝΞ) κεηψλνληαο ηνλ δηνηθεηηθφ 

θφξην. Υζηφζν νη ηερληθέο Ρερλεηήο Λνεκνζχλεο (ΡΛ), φπσο ε κεραληθή κάζεζε (machine learning) 

& ε βαζηά κάζεζε (deep learning),  ζα επηηξέςνπλ ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε απηήο ηεο 

απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο αλαγλψξηζεο φπσο πξφζθαηα δηαθαίλεηαη. Πρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή 

Ρερλεηήο Λνεκνζχλεο (ΡΛ) ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε αλαγλψξηζε αγξνηεκάρησλ, ε αμηνπνίεζε θάπνησλ 

ηππνπνηεκέλσλ αιγνξίζκσλ (φπσο ν Random Forest), έρεη ήδε πξαγκαηνπνηεζεί φζνλ αθνξά ηηο 

θαιιηέξγεηεο θαη ηελ αλαγλψξηζε αληηθεηκέλσλ ζε δνξπθνξηθέο εηθφλεο. Ν ζπλδπαζκφο πξνεγκέλσλ 

αιγνξίζκσλ ΡΛ θαη έμππλσλ ηερληθψλ δηαρείξηζεο γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη 

θαζνξηζηηθά ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε αλαγλψξηζε ηφζν ησλ νξίσλ ησλ αληηθεηκέλσλ φζν θαη ηεο 

γεσξγηθήο  δξαζηεξηφηεηαο.     

Ζ θαηλνηνκία ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ NIVA, επηηπγράλεηαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ ηερλνινγίαο αηρκήο θαη 

ηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ αλνηρηνχ θψδηθα  (open source components) ηα νπνία θαη ειέγρνληαη ζε 

ππνζέζεηο εξγαζίαο κεγάιεο θιίκαθαο (Use-Cases, UC) απφ ΝΞ Θξαηψλ Κειψλ. Κε ηελ εθαξκνγή 

κεραληθήο εθκάζεζεο ζηα αγξνηεκάρηα επηηπγράλεηαη: 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ 

Ζ αλαγλψξηζε ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

Ζ αλαγλψξηζε αληηθεηκέλσλ πάλσ ή ζηα φξηα ησλ αγξνηεκαρίσλ φπσο δέληξα,  δξφκνη, θηίξηα, θιπ.  

Ζ κεραληθή εθκάζεζε επίζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ Ξαξαθνινχζεζε Γεο 

(Earth Observation - ΔΝ) καδί  κε εθαξκνγέο εμφξπμεο θεηκέλνπ (text mining) γηα ηε ζπκπιήξσζε 

δειψζεσλ παξαγσγψλ, αληιψληαο ζηνηρεία απφ παιαηφηεξα ή ρεηξφγξαθα θείκελα. Απηέο είλαη νη 

βαζηθέο ελέξγεηεο  πνπ αλαπηχζζνληαη κέζσ ησλ ππνζέζεσλ εξγαζίαο (UC) θαη απαηηνχληαη πην 

εμειηγκέλεο κέζνδνη θαη αιγφξηζκνη ΡΛ γηα  λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ζηνλ εληνπηζκφ/ αλαγλψξηζε 

κέζσ δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ, δειαδή λα εληνπίδνληαη θαη λα αλαγλσξίδνληαη θαιχηεξα ηα αληηθείκελα 

απφ ηα ίδηα δεδνκέλα ρξεζηκνπνηψληαο πξνεγκέλεο ηερληθέο. Ξξαθηηθά, λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί 

ζηελ πξφθιεζε ηαμηλφκεζεο κηθξψλ αγξνηεκαρίσλ, εθηάζεσλ ζε αγξαλάπαπζε, Κεζνγεηαθνχ ηχπνπ 
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βνζθφηνπσλ θαη ζηνλ εληνπηζκφ κηθξψλ ή ρακειψλ αληηθεηκέλσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα φξηα ησλ 

αγξνηεκαρίσλ αλαθνξάο.   

Θεζκηθφ πιαίζην Έξγνπ/ Απαηηήζεηο 

Νξγαληζκνί Ξιεξσκψλ απφ 9 Θξάηε Κέιε (ΘΚ) ζπλέλσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο κε ζηφρν κηα λέα 

ζεψξεζε ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (ΝΠΓΔ) – ην βαζηθφ δηαρεηξηζηηθφ 

εξγαιείν ηεο ΘΑΞ – ζε έλα έξγν κε ηελ νλνκαζία  NIVA “New IACS Vision in Action” (NIVA). Ρν έξγν 

NIVA παξνπζηάδεη ηελ μεθάζαξε πξφζεζε ζπλεξγαζίαο ζηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ. Ρν έξγν NIVA 

ζηνρεχεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ΝΠΓΔ κε ηελ ρξήζε ςεθηαθψλ ιχζεσλ θαη ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ 

(e-tools), κε ηε ρξήζε αμηφπηζηεο κεζνδνινγίαο θαη ελαξκνληζκέλσλ δεδνκέλσλ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο  γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ην δηνηθεηηθφ θφξην γηα 

ηνπο παξαγσγνχο, ηνπο ΝΞ θαη άιινπο εκπιεθφκελνπο. Ρν NIVA απνηειείηαη απφ 7 παθέηα εξγαζίαο 

WPs (Work Packages). Ρν WP2 απνηειείηαη απφ 9 ππνζέζεηο εξγαζίαο 9 UCs / 9 Pilots. 

 

 

Δηθφλα 1. Ξαθέηα εξγαζίαο NIVA 
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Δηθφλα 2. Γηάγξακκα NIVA UCs  

 

 

Δηθφλα 3. Γηάγξακκα ζπζηαηηθψλ NIVA UML  

 

Ζ UC1a έρεη φζν ζηφρν ην ζρεδηαζκφ ελφο ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο απφθαζεο Decision Support 

System (NIVA – DSS) ζε επίπεδν αγξνηεκαρίνπ ζην νπνίν θαη ζα θαηαιήγνπλ νη θσδηθνί θσηεηλνχ 
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ζεκαηνδφηε (traffic light codes),  θαη ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη επίζεο εξγαιείν θαη δηαδηθαζία γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ «θίηξηλσλ» πεξηπηψζεσλ). 

Ππγθεθξηκέλα ην ζχζηεκα ππνζηήξημεο απφθαζεο DSS ηνπ UC1a: 

α. ζα είλαη αλνηρηφ θαη ηθαλφ λα δερηεί θαη λα δηαζπλδεζεί κε άιιεο κεραλέο ηαμηλφκεζεο παξαηήξεζεο 

γεο (εμσηεξηθά ΔΝ ζπζηήκαηα) κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ δειψζεσλ 

ησλ παξαγσγψλ. Ζ δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ NIVA-DSS ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε 

βησζηκφηεηα ηνπ έξγνπ θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ.  

β. ζα παξέρεη έλα Business Rule Management System έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα δνκεζνχλ ηα 

αληίζηνηρα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο πξνο έιεγρν (ζα απνθαζίδνληαη απφ ηνλ ΝΞ)  

γ. ζα ελζσκαηψζεη απνηειέζκαηα απφ ηξίηνπο (θαηαρσξεκέλεο εθαξκνγέο  πρ γεσαλαθεξκέλεο 

θσηνγξαθίεο απφ έμππλα ηειέθσλα, θαηαρσξεκέλα FMIS) κε ζηφρν λα δηαρεηξηζηνχλ ηα ακθίβνια 

αγξνηεκάρηα («θίηξηλα» ακθίβνια ηεκάρηα). 

δ. ζα ελζσκαηψζεη ηερληθέο ζπγρψλεπζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ηέηνησλ 

ζπζηεκάησλ λα ιακβάλνπλ κεγάιν φγθν δηαθνξεηηθψλ δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, 

βειηηψλνληαο έηζη ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ θαη ειαρηζηνπνηψληαο ηελ 

αλζξψπηλε παξέκβαζε.  

Ζ UC5a ζηνρεχεη ζηε κείσζε ησλ ρεηξσλαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ Ππζηήκαηνο 

Αλαγλψξηζεο Αγξνηεκάρησλ (ΠΑΑ) θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ΘΑΞ. Ζ κέζνδνο γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν 

ζηφρνο ζπλίζηαηαη ζηελ  παξνρή αιγνξίζκσλ έηζη ψζηε ην ΠΑΑ λα επηθαηξνπνηείηαη απηφκαηα. Ξην 

ζπγθεθξηκέλα λα εγθαηαζηαζεί κηα δηαδηθαζία εληνπηζκνχ κεηαβνιψλ κε ηε ρξήζε κεραληθήο ή/ θαη 

βαζηάο κάζεζεο βαζηδφκελν ζε νξζνθσηνγξαθίεο ή αληίζηνηρα δεδνκέλα. Σξεζηκνπνηψληαο κεραληθή 

ή/θαη βαζηά κάζεζε γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ΠΑΑ, ε ππφζεζε εξγαζίαο θηινδνμεί λα είλαη ε πξψηε 

ηνπ είδνπο ηεο, πνπ ζα παξέρεη αιγνξίζκνπο πνπ ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα απηφκαηε 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ ΠΑΑ.  

πφζεζε Δξγαζίαο 1α Θεζκηθφ πιαίζην / Απαηηήζεηο: Απνκαθξπζκέλε Ξαξαθνινχζεζε θαη Φσηεηλφο 

Πεκαηνδφηεο  

Ζ ππφζεζε εξγαζίαο ηνπ NIVA "UC1a - EO monitoring and Traffic lights /ΔΝ Ξαξαθνινχζεζε θαη 

Φσηεηλφο Πεκαηνδφηεο” ζα παξνπζηάζεη πψο ε απνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί θαη λα αλαπηπρζεί ζε επίπεδν αγξνηεκαρίνπ ρξεζηκνπνηψληαο λέεο κεζφδνπο-αιγνξίζκνπο.  

Υο εθ ηνχηνπ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ ππφζεζε εξγαζίαο ε αλαγλψξηζε ηεο ρξήζεο γεο (π.ρ. 

θαιιηέξγεηα) θαη ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αγξφηε. Ζ θχξηα δηαζέζηκε κεραλή ηαμηλφκεζεο 

ΔΝ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ UC1a είλαη ε  SEN4CAP, ε νπνία θαη ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν Random 

Forest γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαιιηεξγεηψλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

είλαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο. 
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Δληνχηνηο ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ. Νη αλάγθεο απηέο είλαη: 

Λα δηεξεπλεζνχλ εμειηγκέλνη κέζνδνη-αιγφξηζκνη ΡΛ πνπ λα βαζίδνληαη ζε λεπξσληθά δίθηπα/gradient 

learning θαη παξφκνηα. Ζ δνθηκή λέσλ κεζφδσλ-αιγνξίζκσλ ΡΛ είλαη απαξαίηεηε γηα λα επηηεπρζεί 

πςειή αθξίβεηα ζηελ ηαμηλφκεζε θαιιηεξγεηψλ  θαη ζηελ αμηνπνίεζε πξφζζεησλ δεδνκέλσλ φπσο 

δείθηεο (δηαθνξεηηθνχο απφ απηνχο πνπ παξέρνληαη απφ ην SEN4CAP). Δπηπιένλ, δείθηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πγξαζία θαη ην λεξφ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ αλαγλψξηζε ζπγθεθξηκέλσλ 

θαιιηεξγεηψλ (π.ρ. ξχδη).   

Δπηπιένλ, πξέπεη λα δηεξεπλεζεί αλ άιια δηαζέζηκα δεδνκέλα φπσο πιεξνθνξίεο απφ επηηφπηεο 

επηζθέςεηο (ζηνηρεία πνπ ζα παξέρνληαη απφ ηνλ ΝΞΔΘΔΞΔ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζηνηρεία απφ ηηο 

δειψζεηο ησλ παξαγσγψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δεδνκέλα εθπαίδεπζεο (training data) γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο αθξίβεηαο ησλ ηαμηλνκεηψλ. Νη επηηφπηεο επηζθέςεηο πξέπεη λα είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθέο απφ φια ηα είδε θαιιηεξγεηψλ θαη θαιχςεσλ γεο θαη ζε ηθαλφ δείγκα, εηδηθά γηα 

«δχζθνινπο ηχπνπο» φπσο νη Κεζνγεηαθνχ ηχπνπ βνζθφηνπνη θαη ε γε ζε αγξαλάπαπζε. 

Σξήζε ινηπψλ εηθφλσλ εθηφο απφ ηα πςειήο αλάιπζεο δνξπθνξηθά δεδνκέλα: ν SEN4CAP δηαζέηεη 

αιγνξίζκνπο/ ηαμηλνκεηέο γηα  εηθφλεο Sentinel 1 θαη 2 θαη LANDSAT 8. Δπηπξφζζεηα απηψλ, 

ρξεηάδνληαη αιγφξηζκνη/ ηαμηλνκεηέο γηα εηθφλεο πςειφηεξεο αλάιπζεο (πςειήο- πςειήο αλάιπζεο, 

κεηαμχ 4 θαη 1,5 κ), έηζη ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ κηθξνχ κεγέζνπο ή επηκήθε θαη ζηελά αγξνηεκάρηα.  

Δληνπηζκφο γεο ζε αγξαλάπαπζε θαη Κεζνγεηαθνχ ηχπνπ Βνζθφηνπνπ (παξαθάησ ν ζρεηηθφο 

Θαλνληζκφο γηα Βνζθνηφπνπο): Αλαθνξηθά κε ηε γε ζε αγξαλάπαπζε, ην έξγν  SEN4CAP έρεη 

αλαπηχμεη έλα εξγαιείν εληνπηζκνχ άξνζεο, δειαδή έλα ζπκπιεξσκαηηθφ δείθηε (marker), πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ επεμεξγαζηή “Agricultural practices monitoring L4C”. Πηελ πιαηθφξκα 

SEN4CAP ν εληνπηζκφο ηεο άξνζεο εζηηάδεηαη ζηελ άξνζε κεηά ηε ζπγθνκηδή θαη δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί πην γεληθεπκέλα. Υο πξνο ηνλ εληνπηζκφ ησλ βνζθνηφπσλ, ε πιαηθφξκα SEN4CAP 

πξαγκαηνπνηεί ηαμηλφκεζε κφλν γηα βνζθνηνπηθέο εθηάζεηο κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ηεο βφζθεζεο. 

Απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη ηαμηλνκεηέο/ αιγφξηζκνη γηα ηηο βνζθνηνπηθέο εθηάζεηο Κεζνγεηαθνχ ηχπνπ. 

Ππγθεθξηκέλα, απηφ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ησλ δεισζέλησλ βνζθνηνπηθψλ εθηάζεσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηεγνξηψλ βιάζηεζεο πνπ είλαη βνζθνηνπηθέο κε βάζε ην Corine 2018) 

ησλ επηιέμηκσλ θαη κε επηιέμηκσλ πεξηνρψλ ησλ δεισζέλησλ βνζθφηνπσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο pro-rata. 

πφζεζε Δξγαζίαο 5α Θεζκηθφ πιαίζην / Απαηηήζεηο: “Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ LPIS & εληνπηζκφο 

κεηαβνιψλ” 

 Ζ ππφζεζε εξγαζίαο 5α “Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ LPIS & εληνπηζκφο κεηαβνιψλ” δηεπθνιχλεη ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ LPIS εληνπίδνληαο ηηο αιιαγέο ησλ κε-αγξνηηθψλ ζηνηρείσλ (είηε λέσλ ζηνηρείσλ 

πνπ έρνπλ εκθαληζηεί ή δελ πθίζηαληαη πιένλ). Ν ζθνπφο είλαη λα ειαρηζηνπνηεζεί ε ρεηξσλαθηηθή 

δηαδηθαζία κε κία λέα απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ κεηαβνιψλ βαζηζκέλε ζηελ 

επεμεξγαζία εηθφλσλ. Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία αθνξά ζηελ αλάπηπμε αιγνξίζκσλ γηα ηνλ 
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εληνπηζκφ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ LPIS. Ζ Γαιιία2 and ε Γαλία3 ήδε 

αλαπηχζζνπλ κεζφδνπο γηα λα εληνπίζνπλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία. Απηή ε ππφζεζε εξγαζίαο δελ ζα 

κπνξεί, θάησ απφ απηφ ην πιαίζην, λα έρεη έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν ζηνηρείσλ γηα ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ LPIS, νχηε θαη λα δηεξεπλήζεη ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ δνξπθνξηθψλ 

εηθφλσλ ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ LPIS. 

Δπνκέλσο νη απαηηήζεηο ηεο ππεξγνιαβίαο γηα ηελ ππφζεζε εξγαζίαο 5a είλαη: 

Αλάπηπμε αιγνξίζκσλ (βαζηάο κάζεζεο ή κεραληθήο κάζεζεο) νη νπνίνη ζα ζπκπιεξψζνπλ ηνπο 

αιγφξηζκνπο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε Γαιιία θαη ηε Γαλία κε ηε ρξήζε πνιχ πςειήο αλάιπζεο 

εηθφλσλ (30-50 cm). Ζ αλάπηπμε πξέπεη λα γίλεη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε πνπ ήδε έρεη ιάβεη 

ρψξα ζηελ UC 5a 

Γηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ ρξήζεο ησλ δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ θαη αλάπηπμε αιγνξίζκσλ (βαζηάο 

θαη/ή κεραληθήο κάζεζεο) γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ LPIS 

 Ρα ζηνηρεία κπνξεί λα είλαη π.ρ. πθηζηάκελνη δξφκνη ή πιαθφζηξσηνη δξφκνη πνπ έρνπλ θαηαξγεζεί, 

ιαραλφθεπνη, κφληκεο απνζήθεο, ρψξνη αλαςπρήο, εγθαηαιειεηκκέλα ηεκάρηα (ζακλψδε θαη κε 

απηνθπή βιάζηεζε), θιπ., θαη π.ρ. πξνηάζεηο γηα ηα φξηα ησλ αγξνηεκαρίσλ/ ελνηήησλ αλαθνξάο. Ρν 

πιήζνο ησλ αιγνξίζκσλ/ ζηνηρείσλ γηα ην LPIS πνπ απαηηνχληαη κε ηελ παξνχζα αλάζεζε είλαη πέληε. 

Αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα, δεδνκέλα απφ ηνπο αιγφξηζκνπο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο: 

Αθξηβείο γεσαλαθεξκέλεο εηδνπνηήζεηο χπαξμεο κεηαβνιψλ 

Αθξηβείο πξνηάζεηο χπαξμεο κεηαβνιψλ (π.ρ. ζχζηεκα θαηεπζπληήξησλ πξνηάζεσλ ζε 

ηεκάρηα/ζηνηρεία) 

Απηνκαηνπνηεκέλε απαινηθή. Ζ επηθαηξνπνίεζε ηνπ αγξνηεκαρίνπ αλαθνξάο ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

απηφκαηα. 

Ξεξηγξαθή ηεο πεξγνιαβίαο  

Πηφρνη: 1. Απηφ ην έξγν αθνξά ηελ αλάπηπμε αιγνξίζκσλ ηαμηλφκεζεο κεραληθήο κάζεζεο κε ζηφρν 

ηελ εμαγσγή πιεξνθνξίαο γηα ην είδνο θαιιηέξγεηαο ρξεζηκνπνηψληαο ππθλέο ρξνλνζεηξέο 

δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ.  

                                                

 

3 Πεηξά δέληξσλ, νκάδα δέληξσλ, ιίκλεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ θπηψλ ζηα φξηα ηεο ιίκλεο, ηερλεηέο 

επηθάλεηεο εθηφο ησλ πιαθφζηξσησλ δξφκσλ, πιαθφζηξσησλ κε επηιέμηκσλ δξφκσλ θαη κνλνπαηηψλ κε 
βάζε πνιχ πςειήο αλάιπζεο εηθφλεο (κηθξφηεξε ησλ 50 cm) 
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1.1. Έμππλε ΡΛ γηα Αγξν-Γηαρείξηζε/ Αλάπηπμε εηδηθά γηα ηα γεσρσξηθά πξνεγκέλσλ ΡΛ βαζηδφκελσλ 

αιγνξίζκσλ κε ηε ρξήζε πςειήο αλάιπζεο ΔΝ δεδνκέλσλ (Sentinel). 

Γείθηεο (markers) & ηαμηλνκεηέο θαιιηεξγεηψλ πνπ βαζίδνληαη ζε δηαθνξεηηθή κέζνδν/ αιγφξηζκν απφ 

ηνλ  Random Forest πρ πην πξνεγκέλε βαζηά κάζεζε, αιγφξηζκνη κεραληθήο εθκάζεζεο.  

Γεκηνπξγία ελφο πξνεγκέλνπ ηαμηλνκεηή θαιιηεξγεηψλ έηζη ψζηε λα παξέρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

ηαμηλφκεζεο θαιιηεξγεηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Sen4CAP σο πξνο ηελ αθξίβεηα4.  Δπηπιένλ, ε 

παξαγσγή πεξηζζφηεξσλ βηνθπζηθψλ δεηθηψλ, φπσο ν NDWI θαη ν δείθηεο πγξαζίαο (moisture index), 

ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε πξνηεηλφκελε ηερληθή ηεο ηαμηλφκεζεο θαιιηεξγεηψλ (π.ρ. γηα 

ππνβνήζεζε ηνπ εληνπηζκνχ θαιιηέξγεηαο ξπδηνχ). 

Γεκηνπξγία ελφο ηαμηλνκεηή εθηάζεσλ γεο ζε αγξαλάπαπζε έηζη ψζηε λα ηηο εληνπίδεη θαη λα ηηο 

δηαθξίλεη απφ, π.ρ. ηηο εγθαηαιειεηκκέλεο πεξηνρέο, θπζηθά απνγπκλσκέλεο απφ βιάζηεζε πεξηνρέο, 

βνζθνηφπνπο, θαιιηεξγήζηκε αξφζηκε γε. Ν δείθηεο (marker) άξνζεο είλαη επίζεο αλαγθαίνο γηα λα 

ειεγρζεί ε απαίηεζε ηεο κηα άξνζεο αλά έηνο.  

Αμηνιφγεζε/ Πχγθξηζε δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο/ βαζηάο κάζεζεο (δηαθνξεηηθνί  απφ 

Random Forest). 

O αλάδνρνο αλακέλεηαη λα πξνηείλεη έλα ελαιιαθηηθφ εξγαιείν ηαμηλφκεζεο αλά απαίηεζε, βαζηζκέλν 

ζε ΡΛ θαη λα παξάγεη κηα έθζεζε αμηνιφγεζεο κε ηα απνηειέζκαηα απφ δηαθνξεηηθνχο αιγφξηζκνπο5.  

1.2. ςειήο αλάιπζεο εληνπηζκφο αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε βάζε δνξπθνξηθέο εηθφλεο πςειήο 

αλάιπζεο  

Κεζνδνινγίεο ηαμηλφκεζεο κηθξψλ ή επηκεθψλ θαη ζηελψλ αγξνηεκαρίσλ6 θαη Κεζνγεηαθνχ ηχπνπ 

βνζθφηνπσλ. 

Γεκηνπξγία ελφο πξνεγκέλνπ αιγφξηζκνπ γηα  ηα κηθξά ή επηκήθε θαη ζηελά αγξνηεκάρηα, κε ηε ρξήζε 

ζεη δηαρξνληθψλ δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθνχο αηζζεηήξεο πςειήο αλάιπζεο εηθφλσλ (Sentinel 1&2) 

θαη πςειήο-πςειήο Αλάιπζεο (4-1,5 κ). Γηα λα αληηκεησπηζηεί ε πςειή θαζκαηηθή εηεξνγέλεηα ησλ 

θαιιηεξγεηψλ απφ ηε κηα θαη ην κηθξφ κέγεζνο αγξνηεκαρίσλ απφ ηελ άιιε, πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε 

ζπλέξγεηα ησλ πςειήο αλάιπζεο δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ (Sentinel 1&2) θαη πςειήο-πςειήο αλάιπζεο 

εηθφλσλ (π.ρ. Planet, Spot). Νη απνιχησο απαξαίηεηεο πςειήο-πςειήο αλάιπζεο δνξπθνξηθέο εηθφλεο 

παξέρνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ πεξηνρή αλάιπζεο πνπ ζα θαζνξηζηεί (ζχκθσλα θαη κε 

ηα δηαηηζέκελα απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πνιχγσλα δειψζεσλ) θαη γηα ηηο απαξαίηεηεο ρξνλνζεηξέο. 

                                                

4 Ρα κέηξα αθξίβεηαο αλαθέξνληαη ζηελ §“Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαηά ηελ πινπνίεζε” 

5 Ζ έθζεζε ζα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ §“Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαηά ηελ 
πινπνίεζε” 

6 φπσο αλαθέξνληαη ζηελ § “Πελάξηα απνδνρήο ησλ ζπζηαηηθψλ”    
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Δλψ ηα δηαρξνληθά δεδνκέλα ησλ Sentinel 1, 2  παξέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ θαηλνινγηθνχ θχθινπ ησλ θαιιηεξγεηψλ, ε ρσξηθή αλάιπζε ησλ εηθφλσλ δελ 

επαξθεί γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ κηθξψλ αγξνηεκαρίσλ ηνπ Κεζνγεηαθνχ ηνπίνπ.  Γηα παξάδεηγκα 

ζηελ πιαηθφξκα Sen4CAP, ππάξρεη ε πξνυπφζεζε χπαξμεο ηνπιάρηζηνλ 3 pixels θαη 1 pixel αλά 

αγξνηεκάρην (αληίζηνηρα γηα S2 θαη S1) ησλ νπνίσλ ην θεληξνεηδέο βξίζθεηαη εληφο ηνπ ηεκαρίνπ αθνχ 

αθαηξεζεί κηα δψλε 5κ, 10κ (αληίζηνηρα γηα S2 θαη S1). Νη αιιαγέο ζηα θαηλνινγηθά ζηάδηα ησλ 

θαιιηεξγεηψλ κε παξφκνην θαηλνινγηθφ θχθιν κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ κφλν κε ηηο πςειήο 

ζπρλφηεηαο ιήςεηο πνπ παξέρνπλ νη Sentinels. 

Γεκηνπξγία ελφο πξνεγκέλνπ αιγνξίζκνπ κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε/εληνπηζκφ ησλ βνζθφηνπσλ 

Κεζνγεηαθνχ ηχπνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αθαίξεζε ησλ κε επηιέμηκσλ ηκεκάησλ (δαζηθψλ θαη 

ζπκπαγψλ/αδηαπέξαζησλ ζπζηάδσλ ζάκλσλ) > 100 κ2 θαη νπνηνδήπνηε κεγέζνπο ηερλεηψλ 

ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηψληαο πςειήο αλάιπζεο εηθφλεο (Sentinel 1&2) θαζψο θαη εηθφλεο πςειήο- 

πςειήο αλάιπζεο (π.ρ. Planet, Spot). 

Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία ηαμηλφκεζεο γηα ηελ πεξίπησζε ησλ βνζθφηνπσλ Κεζνγεηαθνχ ηχπνπ ζα 

πξέπεη λα εζηηάζεη φρη ζηε δηάθξηζε κφληκσλ βνζθφηνπσλ θαη αγξσζησδψλ ή άιισλ πνσδψλ 

θηελνηξνθηθψλ θπηψλ ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκαηα αξφζηκεο γεο ησλ ρσξψλ ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο, 

αιιά ζηε δηάθξηζε κεηαμχ κφληκσλ βνζθφηνπσλ (επηιέμηκσλ εθηάζεσλ) θαη δαζηθψλ, αδηαπέξαζησλ 

ζπζηάδσλ ζάκλσλ θαη βξαρσδψλ πεξηνρψλ κε έληνλν αλάγιπθν θαη πςειφ πςφκεηξν (κε- επηιέμηκσλ 

εθηάζεσλ) πνπ ζπρλά εληνπίδνληαη ζηηο ρψξεο ηεο Λφηηαο Δπξψπεο. Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη 

ππφςε ηνπ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ην Corine 2018 πνπ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα επηιέμηκα 

είδε βιάζηεζεο: 

α. Ιηβάδηα (Αληηζηνηρνχλ ζηελ θιάζε Corine 2018 2.3.1.) 

β. Φπζηθνί Βνζθφηνπνη (Αληηζηνηρνχλ ζηελ θιάζε Corine 2018 3.2.1.) 

γ. Θακλφηνπνη θαη Σεξζφηνπνη (Αληηζηνηρνχλ ζηελ θιάζε Corine 2018 3.2.2.) 

δ. Πθιεξνθπιιηθή Βιάζηεζε (Αληηζηνηρεί ζηελ θιάζε Corine 2018  3.2.3.)  

Ρα αθφινπζα κε- επηιέμηκα ζηνηρεία πξέπεη λα αθαηξεζνχλ: 

α. Ρερλεηά ζηνηρεία νπνηαδήπνηε κεγέζνπο 

β. Φπζηθά ζηνηρεία> 100 κ2 (πδάηηλα, βξαρψδε ζηνηρεία, κε-θπζηθέο/γεσξγηθέο εθηάζεηο, ζάκλνη, 

δέληξα, δεληξχιιηα, ζπκπαγή/αδηαπέξαζηα) 
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Δηθφλα 4. Ξαξάδεηγκα βνζθφηνπνπ Κεζνγεηαθνχ ηχπνπ  

  

Πηφρνη: 2. Αλάπηπμε κηα κεραλήο εληνπηζκνχ κεηαβνιψλ, ε νπνία απηφκαηα αλαγλσξίδεη ζηνηρεία 

ρξήζηκα γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ LPIS κε ηε ρξήζε δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ πςειήο-πςειήο θαη πνιχ 

πςειήο αλάιπζεο θαη αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο, έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε αλζξψπηλε 

παξέκβαζε. 

Σξήζε νξζνθσηνγξαθηψλ γηα επηθαηξνπνίεζε ηνπ LPIS κε πεξαηηέξσ ζηνηρεία  

Σξήζε δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ γηα επηθαηξνπνίεζε ηνπ LPIS 

2.1. Αλαθνξηθά κε ηνλ εληνπηζκφ κεηαβνιψλ ζε πνιχ πςειήο αλάιπζεο νξζνθσηνγξαθίεο (< 50cm)/ 

Αλαγλψξηζε αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη αληηθεηκέλσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ LPIS 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ αγξνηεκαρίσλ αλαθνξάο) γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ΘΑΞ   

        o Σξήζε πνιχ πςειήο αλάιπζεο νξζνεηθφλσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ κεηαβνιψλ 

        o Ππγθξηηηθή αμηνιφγεζε δηαθνξεηηθψλ αιγνξίζκσλ κεραληθήο/βαζηάο κάζεζεο (εθηφο ηνπ 

Random Forest) 
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Αλαγλψξηζε αληηθεηκέλσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα εμσηεξηθά φξηα ησλ αγξνηεκαρίσλ αλαθνξάο θαζψο θαη 

ην εζσηεξηθφ ηνπο. Δπνκέλσο, εληνπηζκφο κεηαβνιψλ ρξεζηκνπνηψληαο πξνεγκέλεο ηερληθέο 

κεραληθήο κάζεζεο θαη νξηνζέηεζε αιιαγψλ ζε έλα απηνκαηνπνηεκέλν πιαίζην εξγαζηψλ 

επηθαηξνπνίεζεο ηνπ LPIS. Ρν πιήζνο ησλ αιγνξίζκσλ/ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ην LPIS είλαη  

πέληε (5). 

Ζ αλάπηπμε ζηε ππφζεζε εξγαζίαο 5α πνπ έρεη ήδε, έρεη βαζηζηεί ζηνπο εμήο αιγφξηζκνπο/ ζηνηρεία: 

Θηήξηα 

ςειή βιάζηεζε 

Γεληξνζηνηρία  

Νκάδα δέληξσλ 

Ιίκλεο (ζπκπεξ. βιάζηεζε ζηα φξηα) 

Ρερλεηά θαιπκκέλεο επηθάλεηεο 

Γξφκνη ρσξίο νδφζηξσκα 

Νη ζηφρνη ηεο ππεξγνιαβίαο είλαη επνκέλσο, ε πξνζζήθε πέληε αιγνξίζκσλ/ ζηνηρείσλ γηα ηελ  

επηθαηξνπνίεζεο ηνπ LPIS. Ρν είδνο ησλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα είλαη, γηα παξάδεηγκα, κε-επηιέμηκνη 

θξάρηεο/ μπιψδεο βιάζηεζε, πεξηνρέο αλαςπρήο, θήπνη, πδάηηλεο πεξηνρέο πιελ ησλ ιηκλψλ, κε-

επηιέμηκα γξαζίδη θιπ.   

Ν αλάδνρνο πξέπεη λα δηεξεπλήζεη/ πξνηείλεη ηε βέιηηζηε κεζνδνινγία έηζη ψζηε λα θαιπθζνχλ απηέο 

νη απαηηήζεηο. 

2.2. Αλαθνξηθά κε ηνλ εληνπηζκφ κεηαβνιψλ ζε νξζνεηθφλεο πςειήο θαη πςειήο- πςειήο αλάιπζεο 

 o Κέζνδνη γηα εληνπηζκφ κεηαβνιψλ hotspot κε βάζε δεδνκέλα παξαηήξεζεο γεο (EO) 

(ζεκεηψλνληαο πεξηνρέο κε αιιαγέο πνπ έρνπλ πςειφ επίπεδν εκπηζηνζχλεο). 

      o Κέζνδνη γηα εληνπηζκφ κεηαβνιψλ ζε φξηα ηεκαρίσλ θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπο 

ρξεζηκνπνηψληαο α) Sentinel 1 & 2 θαη β) πςειήο - πςειήο αλάιπζεο εηθφλεο (π.ρ. Planet) 

Ζ αλάπηπμε ζηνρεχεη ζηελ δηεξεχλεζε ηεο πηζαλφηεηαο αμηνπνίεζεο δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ γηα ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ LPIS. Δπνκέλσο, ν θχξηνο ζηφρνο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο πηζαλφηεηαο γηα 

επηθαηξνπνίεζεο ηνπ LPIS κέζσ δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ - ζα ήηαλ δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

δνξπθνξηθέο εηθφλεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ LPIS; 

Ζ έξεπλα ζα πξέπεη λα βαζηζηεί ζε πςειήο θαη πςειήο - πςειήο αλάιπζεο εηθφλεο. 

 Ξεξηγξαθή ησλ πξνηεηλφκελσλ ζπζηαηηθψλ 
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ΡκΪκα  ΑλΨγθεο πνπ αληηκεησπΫδνληαη απφ ην λΩν ηκΪκα  

Βαζηθφο ηαμηλνκεηήο 

θαιιηεξγεηψλ  

Γείθηεο (markers) θαη ηαμηλνκεηέο/αιγφξηζκνη 

θαιιηεξγεηψλ πνπ βαζίδνληαη ζε δηαθνξεηηθή κέζνδν/ 

αιγφξηζκν ηαμηλφκεζεο απφ ηνλ αιγφξηζκν Random 

Forest π.ρ. κεραληθήο κάζεζεο,  βαζηάο κάζεζεο 

αιγφξηζκνη θαη δείθηεο πγξαζίαο θαη λεξνχ, έηζη ψζηε λα 

πξνζθέξνπλ βειηησκέλα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηε 

πιαηθφξκα SEN4CAP.  

Δπεμεξγαζία πςειήο αλάιπζεο δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ 

(Sentinel). 

1.2 Ραμηλνκεηήο κηθξψλ 

αγξνηεκάρησλ   

Ραμηλνκεηήο θαιιηεξγεηψλ πνπ βαζίδεηαη ζε δηαθνξεηηθή 

κέζνδν/αιγφξηζκν ηαμηλφκεζεο απφ ηνλ αιγφξηζκν 

Random Forest, π.ρ. κεραληθήο κάζεζεο,  βαζηάο 

κάζεζεο, γηα λα αληηκεησπίζεη κηθξά ή  καθξφζηελα 

αγξνηεκάρηα.  

Δπεμεξγαζία πςειήο- πςειήο αλάιπζεο δνξπθνξηθψλ 

εηθφλσλ (4κ έσο 1,5κ). 

1.3 Ραμηλνκεηήο  γεο ζε 

αγξαλάπαπζε 

Ραμηλνκεηήο θαιιηεξγεηψλ πνπ βαζίδεηαη ζε δηαθνξεηηθή 

κέζνδν/αιγφξηζκν ηαμηλφκεζεο απφ ηνλ αιγφξηζκν 

Random Forest π.ρ. αιγφξηζκνη κεραληθήο κάζεζεο,  

βαζηάο κάζεζεο.  

Γείθηεο (marker) πνπ ζα ειέγρεη ηελ απαίηεζε ηεο κηαο  

άξνζεο αλά έηνο. 

Δπεμεξγαζία πςειήο αλάιπζεο δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ 

(Sentinel). 

1.4 Ραμηλνκεηήο 

Κεζνγεηαθνχ ηχπνπ 

Βνζθνηφπσλ  

Ραμηλνκεηήο/αιγφξηζκνο θαιιηεξγεηψλ πνπ βαζίδεηαη ζε 

δηαθνξεηηθή κέζνδν/ αιγφξηζκν ηαμηλφκεζεο απφ ηνλ  

Random Forests π.ρ. αιγφξηζκνη κεραληθήο  κάζεζεο,  

βαζηάο κάζεζεο/  

Ραμηλνκεηήο/αιγφξηζκνο πνπ εληνπίδεη ηηο εηδηθνχ ηχπνπ 

Κεζνγεηαθέο βνζθνηνπηθέο εθηάζεηο έηζη ψζηε λα 

απνθιείεη κε επηιέμηκεο εθηάζεηο> 100 κ2 (θαηά 

ειάρηζην) πρ δαζηθέο/ μπιψδεηο/ πεηξψδεηο εθηάζεηο θαη 
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λα εθαξκφδεη ην ζχζηεκα pro-rata.   

Δπεμεξγαζία πςειήο αλάιπζεο θαη πςειήο- πςειήο 

αλάιπζεο δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ. 

1.5 Δληνπηζκφο κεηαβνιψλ  

(γηα νξζνεηθφλεο πνιχ 

πςειήο,  πςειήο - πςειήο 

θαη πςειήο αλάιπζεο)  

 

Σξήζε πνιχ πςειήο αλάιπζεο νξζνθσηνγξαθηψλ γηα 

ηνλ εληνπηζκφ κεηαβνιψλ  

Ππγθξηηηθή αλάιπζε πέληε δηαθνξεηηθψλ αιγνξίζκσλ 

κεραληθήο/ βαζηάο κάζεζεο (δηαθνξεηηθνχο απφ ηα 

Random Forest) 

Κέζνδνη γηα ηνλ εληνπηζκφ κεηαβνιψλ ζεκείσλ 

«hotspot» ζε πςειήο αλάιπζεο δεδνκέλα ΔΝ (Sentinel 

1 & 2, Landsat θηι.) 

Δληνπηζκφο κεηαβνιψλ ζηα φξηα αγξνηεκαρίσλ κε ηε 

ρξήζε πςειήο αλάιπζεο δεδνκέλσλ ΔΝ (Sentinel 1 & 2, 

Landsat θηι.) 

Δληνπηζκφο κεηαβνιψλ νξίσλ αγξνηεκαρίνπ κε ηε 

ρξήζε δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ πςειήο- πςειήο αλάιπζεο 

(4- 1κ) 

 

Ρα ζπζηαηηθά ζα πξέπεη λα είλαη απηφλνκα, λα αλαπηχζζνληαη αλεμάξηεηα θαη ζα πξέπεη λα 

επηθνηλσλνχλ κε άιια ζπζηαηηθά κε θαιψο θαζνξηζκέλα APIs. Κέζσ θαιψο θαζνξηζκέλσλ θιήζεσλ 

ζηηο πξνγξακκαηηζηηθέο δηεπαθέο (API calls), ηα ππνινγηδφκελα απνηειέζκαηα πξέπεη λα αλαθηψληαη, 

κε βάζε ηελ ηππηθή ζεκεηνινγία φπσο έρεη θαζνξηζηεί  απφ ηελ Θνηλνπξαμία  NIVA . Νκνίσο ηα 

αλακελφκελα εηζεξρφκελα ζηνηρεία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη απφ θαιψο θαζνξηζκέλα  APIs ζε 

ζπκθσλία κε ηε ζεκεηνινγία πνπ  έρεη θαζνξηζηεί  απφ ηελ Θνηλνπξαμία  NIVA. Ρν ηξέρνλ 

ζεκεηνινγηθφ κνληέιν (semantic model) πεξηγξάθεηαη ζην 

https://www.niva4cap.eu/uploads/downloads/D3.2%20Common%20Semantic%20Model_v3.pdf. Ν 

νξηζκφο γηα θάζε  API πνπ ζα δεηεζεί ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ ππεξγνιάβν. Νη κεραληζκνί 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο δηακνίξαζεο δεδνκέλσλ (Data-sharing)  πνπ επηβάιινληαη απφ ην έξγν NIVA, 

φπσο ην αλνηρηφ  EO API  ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη. Απηά νξίδνληαη θαη ζην  WP3 θαη ζα δνζνχλ ζηνλ 

ππεξγνιάβν. Ρν παθέην εξγαζίαο 3 Work Package 3 (WP3) θαη ηα παξαδνηέα ηνπ  D3.1 – D3.5 

παξέρνπλ θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ηα 

ζεκεηνινγηθά κνληέια θαη ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ κέζα ζηελ Θνηλνπξαμία  NIVA. Απηέο νη 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ  NIVA 

(https://www.niva4cap.eu/deliverables) θαη ην ινγηζκηθφ πνπ ζα παξαδνζεί ζα πξέπεη λα είλαη 

https://www.niva4cap.eu/uploads/downloads/D3.2%20Common%20Semantic%20Model_v3.pdf
https://www.niva4cap.eu/deliverables
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ζχκθσλν κε ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη εθεί.  Ρέινο, πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ψζηε νη παξερφκελεο 

ιχζεηο λα είλαη ζε αξκνλία κε φια ηα ζπζηαηηθά ηνπ ελνξρεζηξσηή (orchestrator components) πνπ 

έρνπλ αλαπηπρζεί σο  WP6 απφ ην έξγν NIVA. 

Γεδνκέλνπ φηη ππάξρεη έλα εχξνο απφ ηερληθέο ηαμηλφκεζεο, ηα ηκήκαηα πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κεζφδνπο- αιγφξηζκνπο βαζηζκέλνη ζε ηερληθέο ΡΛ δηαθνξεηηθέο απφ ηελ 

Random Forest πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ήδε ζην Sen4CAP (http://esa-sen4cap.org/).  Ρα 

ζπζηαηηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ είηε νινθιεξσηηθά ελαιιαθηηθνχο αιγφξηζκνχο φπσο ν 

Convolutional Neural Networks ή ηα δέληξα απφθαζεο (decision-trees) φπσο ηα Gradient Boosting 

Trees. 

Ν πεγαίνο θψδηθαο θαη νη αιγφξηζκνί γηα φια ηα ηκήκαηα ηεο ππεξγνιαβίαο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη 

απφ απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο θαη δηακφξθσζεο. Πθξηπηο ρηηζίκαηνο θαη 

αλάπηπμεο (build/deployment scripts) θαη απηφκαηνη έιεγρνη (έιεγρνη κνλάδσλ, νινθιήξσζεο, 

ζπζηήκαηνο) ζεσξνχληαη κέξε ηνπ πεγαίνπ θψδηθα. Ηδαληθά ε πξνηεηλφκελε ιχζε ζα πξέπεη λα κπνξεί 

λα αλαπηπρζεί ζε έλα container βαζηζκέλν ζην Docker. Ν πεγαίνο θψδηθαο κε φιν ην ηζηνξηθφ ηνπ 

πξέπεη λα δεκνζηεπηεί σο θψδηθαο αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ ζε έλα δεκφζην απνζεηήξην (π.ρ. GitLab, 

Github) κε δεκφζηα άδεηα ρξήζεο ηεο ΔΔ (EU-PL). Πε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα δνζνχλ μεθάζαξεο 

νδεγίεο θηηζίκαηνο (building) ηνπ θψδηθα θαη αλάπηπμεο (deployment).  

Απεπζείαο εμαξηήζεηο ζε θψδηθα πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζε ινγηζκηθφ πνπ δηαλέκεηαη κε ζπκβαηή 

άδεηα ρξήζεο. Ζ EU-PL έρεη ιίζηα αδεηψλ πνπ είλαη ζε ζπκθσλία κε απηφ. Πε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη 

δπλαηφ γηαηί δελ ππάξρεη έλα ηζνδχλακν αλνηρηνχ θψδηθα ινγηζκηθφ (open source software) λα 

ρξεζηκνπνηεζεί, ζα πξέπεη λα ππάξμεη πξνζνρή ψζηε ην ηδηφθηεην ινγηζκηθφ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

ειεχζεξν απφ κε εκπνξηθή ρξήζε. Πε πεξίπησζε πνπ νχηε απηφ είλαη εθηθηφ ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί 

έγθξηζε απφ ηελ θνηλνπξαμία NIVA.  

Γηάγξακκα ζπζηαηηθψλ ησλ πνζέζεσλ Δξγαζίαο  

Ρα λέα ζπζηαηηθά πνπ ζα αλαπηπρζνχλ κε ηελ ηξέρνπζα πξφηαζε ζα ελεξγνχλ σο απηφλνκα θαη ζα 

παξέρνπλ ζην ζχζηεκα ησλ  2 ππνζέζεσλ εξγαζίαο (UC1a θαη UC5a) πιεξνθνξίεο έηζη ψζηε λα 

ιάβνπλ ηηο νξζέο απνθάζεηο φζνλ αθνξά ην θσηεηλφ ζεκαηνδφηε ζε επίπεδν αγξνηεκαρίνπ γηα ηε 

UC1a, θαη εληνπηζκφ κεηαβνιψλ θαη εληνπηζκφ νξίσλ γηα ην UC5a. Θάζε ζπζηαηηθφ ελζσκαηψλεηαη/ 

εηζέξρεηαη ζην ζπζηαηηθφ ηνπ ελνξρεζηξσηή (orchestrator component). Πηελ Δηθφλα 5 θαίλεηαη πψο 

ηα λέα ηκήκαηα ζα ηαηξηάμνπλ κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ NIVA. Ρα κπιε ηκήκαηα δείρλνπλ ηκήκαηα 

πνπ είηε έρνπλ αλαπηπρζεί ή αλαπηχζζνληαη κέζα ζηελ θνηλνπξαμία NIVA. Ρα ιεπθά ηκήκαηα είλαη 

απηά πνπ δεηνχληαη πξνο αλάπηπμε. Ρν δηάγξακκα δείρλεη ηηο δηεπαθέο (interfaces) πνπ ζα πξέπεη λα 

αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ ππεξγνιάβν έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα ζπλδεζεί κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ  

NIVA: 

Classification interface – Γηεπαθή ηαμηλφκεζεο πνπ λα κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη ηελ NIVA Decision 

Engine (UC1a) / κεραλή ιήςεο απνθάζεσλ κε απνηειέζκαηα ηαμηλφκεζεο.  

http://esa-sen4cap.org/
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ImageRetrieval interface λα ιακβάλεη δνξπθνξηθέο εηθφλεο απφ ην NIVA Imagery Services Client 

LPIS Data Service λα ζπλδέεηαη θαη λα παξέρεη δεδνκέλα ζην UC5a 

DataSetRetrieval λα εμάγεη/εηζάγεη δεδνκέλα data sets γηα ηελ εθκάζεζε 

 

 

Δηθφλα 5. Γηάγξακκα ζπζηαηηθψλ ηεο αξρηηεθηνληθήο 

Πελάξηα απνδνρήο ησλ ζπζηαηηθψλ 

Ππζηαηηθφ  1.1: Ππγθξηηηθή αμηνιφγεζε θαη απνηειέζκαηα ζε ζχγθξηζε κε ην SEN4CAP γηα δηάθνξεο 

θαιιηέξγεηεο  (αξφζηκεο θαη κφληκεο). Ν ππνινγηζκφο ηεο αθξίβεηαο πεξηγξάθεηαη ζηελ § «Γηαζθάιηζε 

Ξνηφηεηαο θαηά ηελ πινπνίεζε»  θαη ν αλάδνρνο πξέπεη λα επηηχρεη ζηνπο  ειέγρνπο αθξίβεηαο. 

Ππζηαηηθφ  1.2: Ραμηλνκεηήο θαιιηέξγεηψλ γηα πεξηνρέο κε ζρεηηθά κηθξά ή επηκήθε θαη  κε ζηελφ 

ζρήκα αγξνηεκάρηα  πνπ ρξεζηκνπνηεί πςειήο - πςειήο (< 4m) αλάιπζεο δεδνκέλα. Ρα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ κηθξψλ αγξνηεκαρίσλ ή επηκεθψλ θαη κε ζηελφ ζρήκα είλαη: S2pixMIN = 3, κεηά 

απφ αθαίξεζε πεξηζσξίνπ 5κ θαη S1pixMIN = 1, κεηά απφ αθαίξεζε πεξηζσξίνπ 10κ. Ζ κεζνδνινγία 

ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ επεμεξγαζία/αμηνιφγεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 90% ησλ αγξνηεκαρίσλ πνπ δελ 

κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ/αμηνινγεζνχλ απφ ηε πιαηθφξκα SEN4CAP. Ν ππνινγηζκφο ηεο αθξίβεηαο 
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πεξηγξάθεηαη ζηελ § «Γηαζθάιηζε Ξνηφηεηαο θαηά ηελ πινπνίεζε»  θαη ν αλάδνρνο πξέπεη λα επηηχρεη 

ζηνπο  ειέγρνπο αθξίβεηαο.  

Ππζηαηηθφ  1.3: Ραμηλνκεηήο ηεο γεο ζε αγξαλάπαπζε θαη νξηζκφο ησλ δεηθηψλ (markers). Δθφζνλ 

αλαθεξφκαζηε ζε θαιή γεσξγηθή θαηάζηαζε, ζρεηηθά κε ηε γε ζε αγξαλάπαπζε δερφκαζηε σο 

πξνυπφζεζε  ηελ κηα άξνζε αλά έηνο. Ν ππνινγηζκφο ηεο αθξίβεηαο πεξηγξάθεηαη ζηελ § «Γηαζθάιηζε 

Ξνηφηεηαο θαηά ηελ πινπνίεζε»  θαη ν αλάδνρνο πξέπεη λα επηηχρεη ζηνπο  ειέγρνπο αθξίβεηαο.  

Ππζηαηηθφ  1.4: Ζ κεζνδνινγία γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ βνζθφηνπσλ Κεζνγεηαθνχ ηχπνπ εληνπίδεη 

επηιέμηκα θα κε-επηιέμηκα ηκήκαηα δεισζέλησλ βνζθφηνπσλ θαη εθαξκφδεη έλα ζχζηεκα pro-rata. Ν 

ππνινγηζκφο ηεο αθξίβεηαο πεξηγξάθεηαη ζηελ § «Γηαζθάιηζε Ξνηφηεηαο θαηά ηελ πινπνίεζε»  θαη ν 

αλάδνρνο πξέπεη λα επηηχρεη ζηνπο  ειέγρνπο αθξίβεηαο. 

 Ππζηαηηθφ  1.5:  

1. Δληνπηζκφο κεηαβνιψλ κε πςειήο αλάιπζεο εηθφλεο.   

2. Ππγθξηηηθή αμηνιφγεζε θαη απνηειέζκαηα εληνπηζκφο κεηαβνιψλ κε πνιχ πςειήο αλάιπζεο εηθφλεο 

κε δηαθνξεηηθνχο αιγφξηζκνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ (νλνκαηνινγία- 

nomenclatures θαη ζηξαηεγηθέο ζηξσκαηνπνίεζεο- stratification strategies). Ν ππνινγηζκφο ηεο 

αθξίβεηαο πεξηγξάθεηαη ζηελ § «Γηαζθάιηζε Ξνηφηεηαο θαηά ηελ πινπνίεζε» θαη ν αλάδνρνο πξέπεη 

λα επηηχρεη ζηνπο  ειέγρνπο αθξίβεηαο. 

3. Δληνπηζκφο θαη νξηνζέηεζε κεηαβνιψλ ζηα φξηα ησλ ηεκαρίσλ αλαθνξάο κέζσ πςειήο αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ EO (Sentinel 1 & 2, Landsat θηι.).  

4. Δληνπηζκφο θαη πηζαλή νξηνζέηεζε κεηαβνιψλ ζηα φξηα ησλ ηεκαρίσλ αλαθνξάο κέζσ πςειήο- 

πςειήο αλάιπζεο εηθφλσλ (< 4m).  

5. Ππγθξηηηθή αμηνιφγεζε θαη απνηειέζκαηα with different classifiers κε δηαθνξεηηθνχο αιγφξηζκνπο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ, (νλνκαηνινγία- nomenclatures θαη ζηξαηεγηθέο 

ζηξσκαηνπνίεζεο- stratification strategies ) (επηπιένλ ζχγθξηζε κε SEN4CAP). 

Open Source / Αλνηρηφο Θψδηθαο  

Ν πεγαίνο θψδηθαο θαη νη αιγφξηζκνη φισλ ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο ππεξγνιαβίαο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη 

απφ απηφκαηε εγθαηάζηαζε θαη δηαδηθαζίεο παξακεηξνπνίεζεο θαη πξέπεη λα δεκνζηεπηνχλ ζε έλα 

δεκφζην απνζεηήξην κε δεκφζηα άδεηα ρξήζεο EU-PL. Βαζηθέο εμαξηήζεηο ζε 

παηεληαξηζκέλν/ηδηφθηεην/ηδησηηθφ ινγηζκηθφ δελ είλαη απνδεθηέο, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη πην πάλσ.  

Ρα δεδνκέλα πνπ ζα δνζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξγνιαβίαο  
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Ππγθεθξηκέλα ςεθηαθά γεσρσξηθά δεδνκέλα ζα δηαηεζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ειέγρνπ (αλάινγα κε ηα αλαπηπρζέληα 

ζπζηαηηθά).  

Δηδηθφηεξα: 

Αηηήζεηο ελίζρπζεο: ηα απαξαίηεηα γηα ην έξγν ςεθηαθά αξρεία ησλ δειψζεσλ ησλ παξαγσγψλ πνπ 

ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη δηαλπζκαηηθφ αξρείν (vector layer) κε ηε δεισζείζα θαιιηέξγεηα (είδνο) γηα 

θάζε αγξνηεκάρην (απφ ην αληίζηνηρν έηνο ειέγρνπ) θαη γηα ηηο  αληίζηνηρεο πεξηνρέο ειέγρνπ. 

(Διιάδα) 

Ιίζηα κε ηα είδε θαιιηεξγεηψλ:  ιεπηνκεξήο ιίζηα κε ηα είδε θαιιηεξγεηψλ απφ φια ηα δεισζέληα 

ηεκάρηα θαη κηα ιίζηα κε ηα εηδή  θαιιηεξγεηψλ νκαδνπνηεκέλε ζχκθσλα κε ηε θαηλνινγία ησλ 

θαιιηεξγεηψλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ηαμηλφκεζε. (Διιάδα) 

Γεδνκέλα γηα ην είδνο θαιιηέξγεηαο πνπ απνθηήζεθαλ απφ επηηφπηεο επηζθέςεηο θαηά ην αληίζηνηρν 

έηνο ειέγρνπ θαη αθνξνχλ ηηο  αληίζηνηρεο πεξηνρέο ειέγρνπ. (Διιάδα)   

Νξζνθσηνγξαθίεο: νη πην πξφζθαηεο νξζνθσηνγξαθίεο πνιχ πςειήο αλάιπζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ηξέρνλ ΠΑΑ  /LPIS.  (Γαλία) 

Γνξπθνξηθέο εηθφλεο πςειήο-πςειήο αλάιπζεο: νη απνιχησο απαξαίηεηεο πςειήο-πςειήο αλάιπζεο 

δνξπθνξηθέο εηθφλεο παξέρνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηεο (ζεκείν Α ηνπ 

δηαγσληζκνχ) ελψ νπνηεζδήπνηε άιιεο επηπιένλ πςειήο-πςειήο αλάιπζεο δνξπθνξηθέο εηθφλεο 

απαηηεζνχλ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν. (Διιάδα & Γαλία) 

Τεθηαθφ Κνληέιν Δδάθνπο (DTM): ζα παξέρεηαη, αλ δεηεζεί, γηα ηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο ειέγρνπ. 

Ρξέρνληα δεδνκέλα ΠΑΑ LPIS Data (αγξνηεκάρηα αλαθνξάο θαη επηιέμηκα/ κε επηιέμηκα ηκήκαηα 

reference parcels ilots and subilots): φια ηα απαξαίηεηα γηα ην έξγν ςεθηαθά αξρεία απφ ην ππάξρνλ 

ΠΑΑ ηνπ ΝΠΓΔ αλαθεξφκελν ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ειέγρνπ (παξέρνληαη κφλν απφ Γαλία). Ρα 

αξρεία είλαη γεσρσξηθά δεδνκέλα κε  .shp, .gdb format ζε ζπγθεθξηκέλν  πξνβνιηθφ ζχζηεκα. 

Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο/ Ξίλαθεο Ππκκφξθσζεο  

Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη κε ζαθήλεηα ηα ζεκεία πνπ ε ηερληθή πξφζθνξα 

θαιχπηεη θάζε απαίηεζε ηνπ έξγνπ.  

Γεληθέο πξνδηαγξαθέο  

Ξεξηγξαθή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ δηαγσληζκνχ 

Πεκείν 

αλαθνξάο 

ζηελ 
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πξφηαζε  

Ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα πεξηγξάςεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ πσο νη αθφινπζεο απαηηήζεηο ζα 

ηθαλνπνηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο: 

Σξήζε δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ απφ δηάθνξνπο παξφρνπο (Sentinel θαη πςειήο-πςειήο 

αλάιπζεο εηθφλεο) απαίηεζε πνπ ηψξα δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ πιαηθφξκα  Sen4cap 

(ρξεζηκνπνηεί κφλν Sentinel θαη Landsat) 

Σξήζε επηπιένλ δηαλπζκαηηθψλ ή raster αξρείσλ (φπσο δείθηεο βιάζηεζεο, πιεξνθνξίεο 

πςνκέηξνπ, δεδνκέλα απφ επηηφπηεο επηζθέςεηο, ηηο ηάμεηο θάιπςεο γεο απφ Copernicus Corine 

θιπ. εηδηθά γηα βνζθφηνπνπο Κεζνγεηαθνχ ηχπνπ) 

Δθηίκεζε δηαθνξεηηθψλ ξαδηνκεηξηθψλ δεηθηψλ πρ δείθηεο πγξαζίαο θαη λεξνχ 

Δθαξκνγή ελφο πξνεγκέλνπ αιγφξηζκνπ ΡΛ πνπ λα  πξαγκαηνπνηεί ηαμηλφκεζε ησλ 

θαιιηεξγεηηθψλ εηδψλ θαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηνπ SEN4CAP σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα (RF) 

Ιεπηνκεξήο αλάιπζε, αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ηαμηλνκεηψλ 

θαη ξαδηνκεηξηθψλ δεηθηψλ (ζθάικαηα α θαη β)  

πνινγηζκφο επίπεδνπ εκπηζηνζχλεο ή πηζαλφηεηα πξφβιεςεο αλά pixel/αλά αγξνηεκάρην   

Αλάιπζε θαη πξνζδηνξηζκφο κηαο κεζνδνινγίαο ηαμηλφκεζεο πνπ λα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηα 

κηθξά ή επηκήθε θαη κε ζηελφ ζρήκα αγξνηεκάρηα κε ηελ επεμεξγαζία Sentinel θαη πςειήο- 

πςειήο αλάιπζεο δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ 

Αλάιπζε θαη πξνζδηνξηζκφο κεζφδνπ/ αιγνξίζκνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ γεο ζε αγξαλάπαπζε πνπ 

λα ιακβάλεη ππφςε δείθηεο  άξνζεο/ δείθηεο βιάζηεζεο 

Αλάιπζε θαη πξνζδηνξηζκφο κηαο κεζνδνινγίαο ηαμηλφκεζεο πνπ λα ιακβάλεη ππφςε ηηο 

αλάγθεο ηνπ Κεζνγεηαθνχ ηχπνπ βνζθνηφπνπ.  

 

Ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα πεξηγξάςεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ πσο νη αθφινπζεο απαηηήζεηο ζα 

ηθαλνπνηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο: 

Πχζηαζε κηαο ιεηηνπξγηθήο θαη απηφκαηεο κεζφδνπ/αιγφξηζκνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ 

κεηαβνιψλ (κε πην πξνεγκέλεο ηερληθέο ΡΛ κε ηε ρξήζε νξζνθσηνγξαθηψλ πςειήο, πςειήο - 

πςειήο θαη πνιχ πςειήο αλάιπζεο). 

Νξηνζέηεζε ’πξαγκαηηθψλ’ κεηαβνιψλ  αλαθνξηθά πρ κε ην αζηηθφ ή θπζηθφ ηνπίν θαη λα 

επηθαηξνπνίεζε ησλ νξίσλ ησλ αγξνηεκάρησλ αλαθνξάο ηνπ LPIS κε ηε ρξήζε πςειήο, 

πςειήο- πςειήο θαη πνιχ πςειήο αλάιπζεο  νξζνθσηνγξαθηψλ.  
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Έιεγρνο θαη ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

 Ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα πεξηγξάςεη ζηελ πξφηαζε ηελ ηερλνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

π.ρ. database, OS, applications servers, frameworks, γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, ηερλνινγία 

containerization, θαη κεζνδνινγία αλάπηπμεο. 

Κηα πεξηγξαθή ηεο νκάδαο εξγαζίαο απαηηείηαη, ε δνκή θαη νη ξφινη ησλ κειψλ κε έκθαζε 

ζηελ εκπεηξία θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ κειψλ κε εγεηηθφ ξφιν, εηδηθά ηνπ ππεχζπλνπ 

δηαρείξηζεο έξγνπ. 

  

 

Ν ππνςήθηνο δέρεηαη πιήξσο θαη ρσξίο επηθπιάμεηο ηα αθφινπζα: 

Ρνλ νξηζκφ “κφληκνο βνζθφηνπνο θαη κφληκνο ιεηκψλαο” ζχκθσλα κε Θαλ (ΔΔ)1307/2013, θαη 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Θαλ (ΔΔ) 2393/2017 (Omnibus), Article 3: σο «κφληκνο βνζθφηνπνο θαη 

κφληκνο ιεηκψλαο», (πνπ αλαθέξνληαη απφ θνηλνχ σο «κφληκνο βνζθφηνπνο») λνείηαη ε γε πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε αγξσζησδψλ ή άιισλ πνσδψλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ κε 

θπζηθφ ηξφπν (απηνθπή) ή κε θαιιηέξγεηα (ζπαξκέλα) θαη δελ έρεη πεξηιεθζεί ζηελ 

ακεηςηζπνξά επί πέληε έηε ή πεξηζζφηεξν· κπνξεί λα πεξηιακβάλεη άιια είδε, φπσο ζάκλνπο 

θαη/ή δέλδξα πνπ πξνζθέξνληαη γηα βνζθή, ππφ ηνλ φξν φηη επηθξαηνχλ ηα αγξσζηψδε θαη 

ινηπά πνψδε θηελνηξνθηθά θπηά, θαζψο θαη, εθφζνλ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε ησλ θξαηψλ 

κειψλ, γε πνπ πξνζθέξεηαη γηα βνζθή θαη εληάζζεηαη ζε θαζηεξσκέλεο ηνπηθέο πξαθηηθέο φπνπ 

ηα αγξσζηψδε θαη ινηπά πνψδε θηελνηξνθηθά θπηά παξαδνζηαθά δελ επηθξαηνχλ ζηηο 

εθηάζεηο βνζθήο. 

Ππκπιεξσκαηηθά θξηηήξηα ηα νπνία κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη απνδεηθλχνπλ ηελ  άζθεζε 

θηελνηξνθηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζεσξνχληαη ηα παξαθάησ: 

α. Νδηθφ δίθηπν (πξσηεχνλ, δεπηεξεχνλ θαη αγξνηηθφ νδηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ηα 

κνλνπάηηα) 

β. Πηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο 

γ. Θαηάιπκα θηελνηξφθνπ 

δ. Ιεηηνπξγηθά ζεκεία πνηίζκαηνο, θπζηθά ή ηερλεηά. 

ε. Ξεξηηηψκαηα ζε ζεκαληηθέο πνζφηεηεο (ζπλήζσο εληνπίδνληαη πιεζίνλ ζηαβιηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ) 

Ρν ζχζηεκα pro-rata εθαξκφδεηαη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ κε-επηιέμηκσλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα 

κε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:  

 

(ΛΑΗ/ΝΣΗ) 
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ηάμε 
CAPI ζπληειεζηήο 

επηιεμηκφηεηαο 
Ρειηθφο ζπληειεζηήο επηιεμηκφηεηαο 

1  0% έσο 25% 0% 

2 25% έσο 50% 37,5% 

3  50% έσο 70% 60% 

4 70% έσο 90% 80% 

5 90% έσο 100% 100% 

 

Ρα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θσδηθνπνηεκέλα σο αιγφξηζκνη γηα ηε Βαζηθή Δλίζρπζε (βι “LPIS 

guidance document DSCG/2014/33”), γηα ηελ Δηδηθή Δλίζρπζε Βάκβαθνο (δεο  “Θαλ (Eε) No 

1307/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη Ππκβνπιίνπ  ηεο 17 Γεθεκβξίνπ 2013”, TITLE IV, 

Chapt. 1, Art. 56-60) θαη γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπλδεδεκέλεο εληζρχζεηο  (δεο  “Θαλ (Eε) No 

1307/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη Ππκβνπιίνπ  ηεο 17 Γεθεκβξίνπ 2013”, TITLE IV, 

Chapt. 1, Art.52-53) 

Υο Θξάηνο Κέινο έρνπκε λνκνζεηήζεη  (πνπξγηθή Απφθαζε 1337/ 2-7-15) γηα ηελ θαιή 

γεσξγηθή θαηάζηαζε σο πξνο ηελ αξφζηκε γε, ηελ κηα άξνζε αλά έηνο. Ππλεπψο ν ζρεηηθφο 

δείθηεο (marker) εληνπηζκνχ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί απηή ηελ απαίηεζε. Θα πξέπεη επίζεο λα 

ιάβνπκε ππφςε φηη δελ είλαη επηιέμηκν γηα Βαζηθή/ Ππλδεδεκέλε ελίζρπζε αγξνηεκάρην θάησ 

ηνπ ειαρίζηνπ κεγέζνπο (κηθξφηεξν ή ίζν 0.03ha / 0.05 ha). 

 

  

Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαηά ηελ πινπνίεζε 

Ξεξηγξαθή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ δηαγσληζκνχ 

Πεκείν 

αλαθνξάο 

ζηελ 

πξφηαζε 

Αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ παξαδνηέσλ πνπ πεξηγξάθεθαλ ζα πξέπεη λα 

ζπλππνινγηζηνχλ ηα αθφινπζα:  

Ζ αμηνπηζηία ησλ ζπζηαηηθψλ ζα βαζίδεηαη ζηηο επξέσο γλσζηέο ζηαηηζηηθέο έλλνηεο ησλ 

ζθαικάησλ Ρχπνπ 1 (α) θαη Ρχπνπ 2 (β) φπσο πεξηγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ζην έγγξαθν 
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(DS/CDP/2018/18): 

1. Πθάικα Ρχπνπ 1 [α] είλαη ε απφξξηςε κηαο αιεζηλήο κεδεληθήο ππφζεζεο (έλα «false 

positive» ή εζθαικέλν ΘΝΘΘΗΛΝ εχξεκα)  

2. Πθάικα Ρχπνπ 2 [β] είλαη ε απνηπρία απφξξηςεο κηαο ςεπδνχο κεδεληθήο ππφζεζεο  (ήηνη 

έλα «false negative» εχξεκα ή εζθαικέλν ΞΟΑΠΗΛΝ). Ρν εχξνο απνδνρήο γηα ηηο 

πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίεο ηαμηλφκεζεο θαη εληνπηζκνχ κεηαβνιψλ ζρεηηθά κε ηα ζθάικαηα 

(α) θαη (β) είλαη κεηαμχ 10-20%. Πην πιαίζην απηφ δηάθνξεο παξαδνρέο ζα ζεσξεζνχλ 

απνδεθηέο φπσο ε εζθαικέλε ηαμηλφκεζε  καιαθνχ θαη ζθιεξνχ ζίηνπ.  

Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βνζθφηνπνπ Κεζνγεηαθνχ ηχπνπ, ε ηειηθή επηιέμηκε έθηαζε 

γηα θάζε δεισζείζα βνζθνηνπηθή έθηαζε δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη +-10% πεξηζψξην 

αλνρήο ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηειηθή επηιέμηκε έθηαζε ησλ αληίζηνηρσλ δεδνκέλσλ αμηνιφγεζεο.  

Αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ κηθξψλ αγξνηεκαρίσλ, πξέπεη λα ππάξρεη κηα πξνυπφζεζε 

ηαμηλφκεζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ 90% ησλ αγξνηεκαρίσλ πνπ δελ ηαμηλνκνχληαη απφ ηνλ  

Sen4CAP.   

Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πξντφληνο/απνηειεζκάησλ ηεο πιαηθφξκαο ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο (νη 

γξήγνξεο επηηφπηεο επηζθέςεηο RFVs) ζα απμεζνχλ γηα λα ηα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζεκεία 

ειέγρνπ. Νη επηηφπηεο επηζθέςεηο ζα είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο θαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ δείγκα 

αλαθνξηθά κε φιεο ηηο δεισζείζεο πξνο ηαμηλφκεζε θαιιηέξγεηεο θαη ρξήζεο γεο, εηδηθά γηα 

«δχζθνινπο» ηχπνπο φπσο βνζθφηνπνπο Κεζνγεηαθνχ ηχπνπ θαη γε ζε αγξαλάπαπζε.  

Πρεηηθά κε ηνπο πέληε αιγφξηζκνπο/ ζηνηρεία γηα ην ζπζηαηηθφ 1.5, ε αθξίβεηα ησλ αιγνξίζκσλ 

πξέπεη λα είλαη άλσ ηνπ 90% σο πξνο ηε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ νξζψλ ζηνηρείσλ, θαη λα είλαη 

άλσ ηνπ 90% ησλ ζηνηρείσλ ζε κία δψλε ειέγρνπ.    

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ- ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ-ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΞΙΖΟΥΚΖΠ   

Σξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ  
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II. ΠπλνιηθΨ παξαδνηΩα 

Ν ρξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβήο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 17 ηεο παξνχζαο. 

Ρα ζπλνιηθά παξαδνηέα ηνπ δηαγσληζκνχ «Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

παξαηήξεζεο ηεο Γεο βαζηζκέλν ζε πξνεγκέλνπο αιγνξίζκνπο ηερλεηήο λνεκνζχλεο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο γεσξγίαο ζηα πιαίζηα ηεο ΘΑΞ (Advanced AI & geo-processing components for 

CAP monitoring)» είλαη ηα αθφινπζα: 

Ρν έξγν ζα δηαηξεζεί ζε 5 θάζεηο κε έλα ζεκαληηθφ νξφζεκν ζην ηέινο ηεο θάζε θάζεο. Ξαξαθάησ 

πεξηγξάθνληαη ηα παξαδνηέα πνπ αλακέλνληαη ζην ηέινο ηνπ θάζε νξνζήκνπ. 

ΚΪλαο 1 (Νξφζεκν Lifecycle Objective) 

Ρν έξγν έρεη θαηαθηήζεη ην νξφζεκν αλ ππάξρεη ζπκθσλία ζηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαη ζηηο 

ηερλνινγίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ΞαξαδνηΩν  ΞεξηγξαθΪ 

Βαζηθέο απαηηήζεηο έξγνπ Νη βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη 

νη βαζηθνί πεξηνξηζκνί ζα θαηαγξαθνχλ καδί κε έλα πξσηφηππν 

δείγκα επηθχξσζεο ηεο ηδέαο (proof-of-concept prototype) Νη 
απαηηήζεηο ζα πξέπεη λα αληαλαθινχλ ηελ θνηλά απνδεθηή 

πξνηεξαηνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη ην εχξνο ηεο πξνηεηλφκελεο 
ιχζεο 

Ιίζηα θηλδχλσλ ηνπ έξγνπ Θα πεξηέρεη ηελ αξρηθή εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ ηνπ έξγνπ 

Ξιάλν Γηαρείξηζεο Έξγνπ Έλα έγγξαθν πνπ πεξηγξάθεη πσο ζα γίλεη ε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ, 

ην εχξνο ηνπ έξγνπ, ηνπο πφξνπο, ηνπο πεξηνξηζκνχο ζην 
ρξνλνδηάγξακκα θαη ηε κεζνδνινγία ηνπ 

 

ΚΪλαο 3 (Νξφζεκν αξρηηεθηνληθΪο (Lifecycle Architecture Milestone)) 

Ρν έξγν έρεη θαηαθηήζεη ην νξφζεκν αλ ππάξρεη κηα ζηαζεξή αξρηηεθηνληθή θαη κπνξεί λα γίλεη 

επίδεημε ησλ βαζηθψλ αιγνξίζκσλ ηνπ  

ΞαξαδνηΩν  ΞεξηγξαθΪ 

Δλεκεξσκέλν έγγξαθν 
απαηηήζεσλ 

Δπηπξφζζεηεο απαηηήζεηο φπσο έρνπλ σξηκάζεη κεηά ην αξρηθφ ζχλνιν 
πνπ παξαδφζεθε ηνλ πξψην κήλα. Απηφ ην ζχλνιν πξέπεη ηψξα λα 

πεξηιακβάλεη θαη κε-ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ επεξεάδνπλ ην έξγν 

Δλεκεξσκέλε ιίζηα 
θηλδχλσλ 

Δλεκεξσκέλε ιίζηα θηλδχλσλ 

Έγγξαθν 

αξρηηεθηνληθήο 
ινγηζκηθνχ θαη 

Ξεξηέρεη αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο απφ δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο:  ησλ 

αξρηηεθηνληθά ζεκαληηθψλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο (use-case view), ησλ 
βαζηθψλ κεραληζκψλ θαη ζρεδηαζηηθψλ ζηνηρείσλ (logical view) καδί ησλ 
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θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο  

δηαδηθαζηψλ θαη παξάηαμεο (process view, deployment view) καδί κε 

ηπρφλ κνληέια δεδνκέλσλ (data models). Δπίζεο πξέπεη λα δηαηεζεί κηα 
αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ APIs πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

δηαζχλδεζε ησλ ζπζηαηηθψλ. Νηηδήπνηε ππεξεζίεο REST πξέπεη λα 

πεξηγξαθνχλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο OPENApi. Δπίζεο πξέπεη λα 
παξέρνληαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ φζνη 

αξγφηεξα ζα ζέινπλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ θψδηθα, κφιηο γίλεη δεκφζηα 
δηαζέζηκνο.   

Έγγξαθν ππνδνκήο 

αλάπηπμεο  

Ξεξηγξαθή ηνπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο, πνπ πεξηιακβάλεη επεμήγεζε 

φισλ ησλ εξγαιείσλ θαη ηεο ππνζηήξημεο γηα απηνκαηνπνίεζε πνπ 
απαηηείηαη νχησο ψζηε λα ρηηζηεί θαη λα ηξέμεη ην έξγν (build and 

deploy) 

Έγγξαθν ζρεδίνπ 
ειέγρσλ 

Έλα έγγξαθν πνπ πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη ην ζρεδηαζκφ. 
Ξξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα αξρηθφ ζρέδην γηα ην πψο θαη πφηε ζα 

γίλνπλ νη έιεγρνη κε αλαθνξέο ζε ειέγρνπο πνπ πινπνηήζεθαλ θαη 

εθηειέζηεθαλ κε ζθνπφ ηελ επηθχξσζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη 
αζθάιεηαο ηεο θάζε έθδνζεο. Γηα παξάδεηγκα πιεξνθνξία πνπ πξέπεη 

λα ζπκπεξηιεθζεί είλαη νη ράξηεο κε ηνπο ηχπνπο ησλ θαιιηεξγεηψλ 
(crop type maps), αλ ήηαλ raster ή δηαλπζκαηηθά δεδνκέλα, νη πεξηνρέο 

πνπ ειέγρζεθαλ, ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο αλά pixel ή αγξνηεκάρην γηα 

ηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρζεθαλ. 

Πρέδην εθδφζεσλ Νη αλακελφκελεο εκεξνκελίεο ηεο θάζε έθδνζεο καδί κε ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί ζε θάζε έθδνζε 

Έθδνζε Α Απηή ε έθδνζε ζα πξέπεη λα εζηηάδεη ζην εχξνο αιιά φρη ζην βάζνο ησλ 

πεξηπηψζεσλ ρξήζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην έγγξαθν απαηηήζεσλ. 
Απηφ ην παξαδνηέν είλαη ην εθηειέζηκν ζχζηεκα, έηνηκν γηα alpha-

testing θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φιν ηνλ πεγαίν θψδηθα  κε ην 
ηζηνξηθφ ηνπ (βάζε δεδνκέλσλ, scripts, αξρηθά δεδνκέλα) καδί κε ηηο 

δηαδηθαζίεο ρηηζίκαηνο θαη εθηέιεζεο (build and deploy) πνπ 
απαηηνχληαη ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη ην ζχζηεκα 

 

ΚΪλαο 6 (Νξφζεκν δπλαηφηεηαο αξρηθΪο ιεηηνπξγΫαο (Initial Operation Capability 

Milestone) 

Ρν νξφζεκν απηφ έρεη θαηαθηεζεί φηαλ ππάξρεη κηα έθδνζε beta κε φιε ηελ απαηηνχκελε 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη απνκέλεη ε πιήξεο παξακεηξνπνίεζε ησλ αιγνξίζκσλ. Λα ζεκεησζεί φηη 

αλακέλεηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπαζηηθήο θάζεο (Κ2-Κ6) ζηαδηαθά βειηησκέλεο 

(incremental) εθδφζεηο δίλνληαη γηα αμηνιφγεζε θαη έιεγρν 

ΞαξαδνηΩν  ΞεξηγξαθΪ 

Δλεκεξσκέλν Έγγξαθν 

Απαηηήζεσλ 

Ξξφζζεηεο απαηηήζεηο φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί κεηά ην ηειεπηαίν 

παξαδνηέν 

Δλεκεξσκέλε ιίζηα 

θηλδχλσλ 

Δλεκεξσκέλε ιίζηα θηλδχλσλ 
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Πρέδην εθδφζεσλ Νη αλακελφκελεο εκεξνκελίεο εθδφζεσλ κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα 

πνπ αλακέλεηαη λα πινπνηεί ε θάζε έθδνζε 

Έγγξαθν Πρεδίνπ ειέγρσλ Δλεκεξσκέλν έγγξαθν φπσο έρεη δηακνξθσζεί κεηά ην ηειεπηαίν 
παξαδνηέν. Ρν έγγξαθν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα αλαθνξά 

επηθχξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ ησλ πεξηνρψλ ειέγρνπ 
ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθνχο ηαμηλνκεηέο (classifiers) θαη 

δηαθνξεηηθνχο ξαδηνκεηξηθνχο δείθηεο θαζψο θαη απνηειέζκαηα 

ειέγρσλ απφ ηνπο αιγνξίζκνπο εληνπηζκνχ κεηαβνιψλ. 

πνζηεξηθηηθφ πιηθφ 

ρξεζηψλ 

Δγρεηξίδηα ρξήζηε θαη άιιν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Αξρηθή έθδνζε 

βαζηζκέλε ζηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο  

Έγγξαθν αξρηηεθηνληθήο 

ινγηζκηθνχ θαη 
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο  

Δλεκεξσκέλν έγγξαθν πνπ πεξηέρεη αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο απφ 

δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο:  ησλ αξρηηεθηνληθά ζεκαληηθψλ 
πεξηπηψζεσλ ρξήζεο (use-case view), ησλ βαζηθψλ κεραληζκψλ θαη 

ζρεδηαζηηθψλ ζηνηρείσλ (logical view) καδί ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 
παξάηαμεο (process view, deployment view) καδί κε ηπρφλ κνληέια 

δεδνκέλσλ (data models). Δπίζεο πξέπεη λα δηαηεζεί κηα αλαιπηηθή 
πεξηγξαθή ησλ APIs πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηαζχλδεζε ησλ 

ζπζηαηηθψλ. Νηηδήπνηε ππεξεζίεο REST πξέπεη λα πεξηγξαθνχλ κε 

ηηο πξνδηαγξαθέο OPENApi. Δπίζεο πξέπεη λα παξέρνληαη 
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ φζνη αξγφηεξα 

ζα ζέινπλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ θψδηθα, κφιηο γίλεη δεκφζηα 
δηαζέζηκνο.   

Έγγξαθν ππνδνκήο 

αλάπηπμεο  

Δλεκεξσκέλν έγγξαθν κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ πεξηβάιινληνο 

αλάπηπμεο, πνπ πεξηιακβάλεη επεμήγεζε ησλ εξγαιείσλ θαη ηεο 
ππνζηήξημεο γηα απηνκαηνπνίεζε πνπ απαηηείηαη νχησο ψζηε λα 

ρηηζηεί θαη λα ηξέμεη ην έξγν (build and deploy) 

Έγγξαθν πεξηγξαθήο 

αιγνξίζκσλ 

Έγγξαθν πνπ πεξηγξάθεη ηνπο πην ζεκαληηθνχο αιγφξηζκνπο πνπ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί καδί κε ηηο ηηκέο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 
γηα ηελ παξακεηξνπνίεζή ηνπο. Ρν έγγξαθν ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη κηα αλαιπηηθή θαη εηο βάζνο πεξηγξαθή ηεο 
κεζνδνινγίαο ηαμηλφκεζεο ε νπνία λα θαιχπηεη φια ηα βήκαηα 

επεμεξγαζίαο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί (πεξηιακβάλνληαο θαη 

πεξηγξαθή ησλ markers γηα ηελ αλαγλψξηζε αγξαλάπαπζεο, 
ηερληθέο ηαμηλφκεζεο βνζθνηφπσλ θαη ηα βήκαηα γηα ηνλ εληνπηζκφ 

κεηαβνιψλ) 

Έθδνζε ζπζηήκαηνο 
ππνςήθηα γηα δηαλνκή 

Απηή ε έθδνζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν (ζε εχξνο θαη 
βάζνο) ησλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο) πνπ πεξηγξάθνληαη ζην έγγξαθν 

απαηηήζεσλ.  Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα πξέπεη λα είλαη πιήξεο. Ρν 

παξαδνηέν είλαη ην ίδην ην εθηειέζηκν ζχζηεκα, έηνηκν λα μεθηλήζεη 
“beta testing” θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ πεγαίν θψδηθα κε 

φιν ην ηζηνξηθφ εθδφζεσλ (βάζε δεδνκέλσλ, scripts, αξρηθά 
δεδνκέλα) θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ρηηζίκαηνο θαη εθηέιεζεο 

(building and deployment) πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα ηεζεί ην 

ζχζηεκα ζε παξαγσγηθή ρξήζε.  
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ΚΪλαο 8 (Νξφζεκν Γπλαηφηεηαο  πνςΪθηαο Έθδνζεο (Release Candidate Capability 

Milestone) 

Ρν έξγν ζα έρεη θηάζεη ζε απηφ ην νξφζεκν αλ ην πξντφλ είλαη πιήξεο θαη νη αιγφξηζκνη πιήξσο 

παξακεηξνπνηεκέλνη. Απφ ην ζεκείν απηφ ην πξντφλ δίλεηαη ζηνπο νξγαληζκνχο πιεξσκψλ, ζεσξείηαη 

ζηαζεξφ θαη έηνηκν γηα πξαγκαηηθή ρξήζε ρσξίο ζεκαληηθά (show-stopper) πξνβιήκαηα 

ΞαξαδνηΩν  ΞεξηγξαθΪ 

Δλεκεξσκέλν Έγγξαθν 

Απαηηήζεσλ 

Ξξφζζεηεο απαηηήζεηο φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί κεηά ην ηειεπηαίν 

παξαδνηέν 

Έγγξαθν ειέγρσλ Δλεκεξσκέλν έγγξαθν φπσο έρεη δηακνξθσζεί κεηά ην ηειεπηαίν 
παξαδνηέν. Ρν έγγξαθν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα αλαθνξά 

επηθχξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ ησλ πεξηνρψλ ειέγρνπ 
ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθνχο ηαμηλνκεηέο (classifiers) θαη 

δηαθνξεηηθνχο ξαδηνκεηξηθνχο δείθηεο θαζψο θαη απνηειέζκαηα 

ειέγρσλ απφ ηνπο αιγνξίζκνπο γηα ηνλ εληνπηζκφ κεηαβνιψλ 

πνζηεξηθηηθφ πιηθφ 
ρξεζηψλ 

Δγρεηξίδηα ρξήζηε θαη άιιν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Ρειηθή έθδνζε 
βαζηζκέλε ζηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο  

Έγγξαθν αξρηηεθηνληθήο 

ινγηζκηθνχ θαη 
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο  

Δλεκεξσκέλν έγγξαθν πνπ πεξηέρεη αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο απφ 

δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο:  ησλ αξρηηεθηνληθά ζεκαληηθψλ 
πεξηπηψζεσλ ρξήζεο (use-case view), ησλ βαζηθψλ κεραληζκψλ θαη 

ζρεδηαζηηθψλ ζηνηρείσλ (logical view) καδί ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 
παξάηαμεο (process view, deployment view) καδί κε ηπρφλ κνληέια 

δεδνκέλσλ (data models). Δπίζεο πξέπεη λα δηαηεζεί κηα αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ησλ APIs πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηαζχλδεζε ησλ 
ζπζηαηηθψλ. Νηηδήπνηε ππεξεζίεο REST πξέπεη λα πεξηγξαθνχλ κε 

ηηο πξνδηαγξαθέο OPENApi. Δπίζεο πξέπεη λα παξέρνληαη 
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ φζνη αξγφηεξα 

ζα ζέινπλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ θψδηθα, κφιηο γίλεη δεκφζηα 
δηαζέζηκνο.   

Έγγξαθν ππνδνκήο 

αλάπηπμεο  

Δλεκεξσκέλν έγγξαθν κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ πεξηβάιινληνο 

αλάπηπμεο, πνπ πεξηιακβάλεη επεμήγεζε ησλ εξγαιείσλ θαη ηεο 

ππνζηήξημεο γηα απηνκαηνπνίεζε πνπ απαηηείηαη νχησο ψζηε λα 
ρηηζηεί θαη λα ηξέμεη ην έξγν (build and deploy) 

Έγγξαθν πεξηγξαθήο 

αιγνξίζκσλ 

Έγγξαθν πνπ πεξηγξάθεη ηνπο πην ζεκαληηθνχο αιγφξηζκνπο πνπ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί καδί κε ηηο ηηκέο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 
γηα ηελ παξακεηξνπνίεζή ηνπο. Ρν έγγξαθν ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη κηα αλαιπηηθή θαη εηο βάζνο πεξηγξαθή ηεο 
κεζνδνινγίαο ηαμηλφκεζεο ε νπνία λα θαιχπηεη φια ηα βήκαηα 

επεμεξγαζίαο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί (πεξηιακβάλνληαο θαη 

πεξηγξαθή ησλ markers γηα ηελ αλαγλψξηζε αγξαλάπαπζεο, 
ηερληθέο ηαμηλφκεζεο βνζθνηφπσλ θαη ηα βήκαηα γηα ηνλ εληνπηζκφ 

κεηαβνιψλ) 

Έθδνζε ζπζηήκαηνο 
ππνςήθηα γηα δηαλνκή 

Απηή ε έθδνζε ζα είλαη πιήξεο θαη ζα πξέπεη λα έρεη ιάβεη ππφςε 
ηεο ηπρφλ ιάζε θαη πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηε 

θάζε “beta testing”. Ν ζθνπφο απηήο ηεο έθδνζεο είλαη λα ειεγρζεί 
ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη λα ιπζνχλ πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί 
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λα νθείινληαη ζηελ παξακεηξνπνίεζε ησλ αιγνξίζκσλ. Ρν 

παξαδνηέν απηφ είλαη έλα εθηειέζηκν ζχζηεκα έηνηκν λα μεθηλήζεη 
«release candidate testing» θαη ζα πεξηιακβάλεη θαη ηνλ πεγαίν 

θψδηθα καδί κε φιν ην ηζηνξηθφ εθδφζεσλ (βάζε δεδνκέλσλ, 

scripts, αξρηθά δεδνκέλα, παξάκεηξνη) θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 
ρηηζίκαηνο θαη εθηέιεζεο (building and deployment) πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα λα ζέζνπλ ην ζχζηεκα ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία. 

 

ΚΪλαο 9 (Νξφζεκν δηαλνκΪο πξντφληνο - Product Release Milestone) 

Ρν νξφζεκν έρεη επηηεπρζεί αλ νη αλαθνξέο ιαζψλ, κεηά ην ηειεπηαίν παξαδνηέν, δηνξζψλνληαη πην 

γξήγνξα απφ φηη ππνβάιινληαη. Πε απηφ ην ζεκείν ην πξντφλ είλαη πιήξεο θαη έηνηκν γηα γεληθή ρξήζε.  

ΞαξαδνηΩν  ΞεξηγξαθΪ 

Ρειηθή έθδνζε ηνπ 

πξντφληνο 

Ξιήξεο έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε φιν ην ηζηνξηθφ εθδφζεσλ, ηηο 

ηειηθέο πξνδηαγξαθέο, ηνλ πεγαίν θψδηθα καδί κε ηηο δηαδηθαζίεο 
ρηηζίκαηνο θαη εθηέιεζεο, ηα απαηηνχκελα αξρηθά δεδνκέλα θαη 

παξακέηξνπο 

Έγγξαθν ειέγρσλ Έγγξαθν πνπ πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ κε αλαθνξέο ζηνπο 

ειέγρνπο πνπ πινπνηήζεθαλ θαη εθηειέζηεθαλ θαη είραλ ζηφρν λα 
επηθπξψζνπλ ηε ζηαζεξφηεηα ηεο ηειηθήο έθδνζεο, θάιπςε 

ειέγρσλ θηι. Θα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φιε ηελ πιεξνθνξία απφ 

ηα έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ειέγρνπο ελεκεξσκέλα ψζηε 
λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηπρφλ αιιαγέο απφ ην ηειεπηαίν 

παξαδνηέν. 

πνζηεξηθηηθφ πιηθφ 
ρξεζηψλ 

Δγρεηξίδηα ρξήζηε θαη άιιν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

Έγγξαθν αξρηηεθηνληθήο 
ινγηζκηθνχ θαη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο  

Ρν ηειηθφ έγγξαθν αξρηηεθηνληθήο ελεκεξσκέλν ψζηε λα 
πεξηιακβάλεη ηπρφλ αιιαγέο απφ ην ηειεπηαίν παξαδνηέν. Θα 

πξέπεη λα πεξηέρεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πξνγξακκαηηζκνχ γηα 
φζνπο ζέινπλ αξγφηεξα λα ζπλεηζθέξνπλ ζην έξγν.  

Έγγξαθν ππνδνκήο 
αλάπηπμεο 

Ξεξηγξαθή ηνπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο πνπ πεξηιακβάλεη 
επεμήγεζε φισλ ησλ εξγαιείσλ θαη ηεο ππνζηήξημεο γηα 

απηνκαηνπνίεζε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ην ρηίζηκν θαη ηελ 
εθηέιεζε (build/deployment) ηνπ έξγνπ  

Έγγξαθν πεξηγξαθήο 
αιγνξίζκσλ 

Ρν ηειηθφ έγγξαθν πνπ πεξηγξάθεη ηνπο βαζηθνχο αιγνξίζκνπο θαη 
ηηο ηηκέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξακεηξνπνίεζή ηνπο. 

Ξξέπεη λα πεξηιακβάλεη φιε ηελ πιεξνθνξία ησλ πξνεγνχκελσλ 
παξαδνηέα κε ελεκεξψζεηο θαη πξνζζήθεο ζε ηπρφλ αιιαγέο πνπ 

έγηλαλ απφ ην ηειεπηαίν παξαδνηέν. 

 

Αλεμάξηεηα απφ ηα αλσηέξσ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 218 ηνπ λ. 4412/2016. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 
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εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε 

ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 

 Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα παξαδνηέα ην αξγφηεξν, ζε ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο. Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. Πηελ 

πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα 

ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο 

αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 

ηνπ λ. 4412/2016. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα 

παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν 

αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο.  

III. Ρφπνο ινπνΫεζεο – ΞαξΨδνζεο ηνπ Έξγνπ 

Ν Αλάδνρνο ζα πινπνηήζεη ην έξγν θαη ζα εγθαηαζηήζεη θαη ζα παξαδψζεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ην 

ζχλνιν ηνπ ινγηζκηθνχ θαη εθαξκνγψλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.. 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

 λα εγθαηαζηήζεη θαη λα παξαδψζεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ην ζχλνιν ηνπ δεηνχκελνπ ζπζηήκαηνο, 

ππνζπζηεκάησλ, δνκηθψλ ζηνηρείσλ εθαξκνγήο (π.ρ. Application server) 

 λα εθηειέζεη νπνηαδήπνηε εξγαζία απαηηείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ έξγνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ πθηζηάκελε ππνδνκή, ρσξίο λα δηαηαξαρζεί ε 

θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.. 

 

IV. ΣξνλνδηΨγξακκα ινπνΫεζεο 

Ρν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο παξαδνρέο: 

 Υο έλαξμε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ζεσξείηαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο Πχκβαζεο. 

 Ρα παξαδνηέα νθείινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αθνινπζνχλ ηα αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην 

“Ξαξαδνηέα ηνπ Έξγνπ’’ ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. 

Δίλαη δπλαηφ φκσο λα ζπκθσλεζεί εγγξάθσο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο παξάηαζε ηεο εκεξνκελίαο 

νινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηεζνχλ αιιαγέο ηέηνηεο πνπ ην 

επεξεάδνπλ είηε πξνέξρνληαη  απφ πιεπξάο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είηε πξνέξρνληαη απφ αλσηέξα 

βία. 

Κε βάζε ηηο αλσηέξσ παξαδνρέο, νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο 

αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ, ην νπνίν ζα είλαη δεζκεπηηθφ γηα ηνλ Αλάδνρν. 
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Αθνινπζνχλ ζπλεκκΩλα ηα παξαθΨησ ππνδεΫγκαηα : 

 ΞΝΓΔΗΓΚΑ 1 ΡΔΣΛΗΘΖ ΗΘΑΛΝΡΖΡΑ ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΞΑΟΝΚΝΗΥΛ ΔΟΓΥΛ (ΠΛΖΚΚΔΛΝ) 

 ΞΝΓΔΗΓΚΑ 2 ΡΔΣΛΗΘΖ ΗΘΑΛΝΡΖΡΑ ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΥΛ ΠΡΔΙΔΣΥΛ 

(ΠΛΖΚΚΔΛΝ) 

 ΞΝΓΔΗΓΚΑ 3 ΡΔΣΛΗΘΖ ΗΘΑΛΝΡΖΡΑ ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ ΠΡΔΙΔΣΥΛ (ΠΛΖΚΚΔΛΝ) 

 ΞΝΓΔΗΓΚΑ 4 ΡΔΣΛΗΘΖ ΗΘΑΛΝΡΖΡΑ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΡΔΙΔΣΥΛ (ΠΛΖΚΚΔΛΝ) 

 ΞΝΓΔΗΓΚΑ 5 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΗΘΑΛΝΡΖΡΑ ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ ΞΔΟΗ ΘΘΙΝ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 

(ΠΛΖΚΚΔΛΝ 

 ΞΝΓΔΗΓΚΑ 6.1 ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

 ΞΝΓΔΗΓΚΑ 6.2 ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

 ΞΝΓΔΗΓΚΑ 6.3 ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΞΟΝΘΑΡΑΒΝΙΖΠ  

 ΞΝΓΔΗΓΚΑ 7. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ  

 ΞΝΓΔΗΓΚΑ 8. ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 ΞΝΓΔΗΓΚΑ 9. ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΔΛΗΑΗΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΠΚΒΑΠΖΠ (ΔΔΔΠ) 

 

 

 

                                                                                                                Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

 

 

 

                                                                                                             ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΚΔΙΑΠ
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  
 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ 1  

  

 

ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΘΟΗΝΡΔΟΥΛ ΞΑΟΝΚΝΗΥΛ ΔΟΓΥΛ, ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝ ΡΔΣΝΠ ΡΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ, ΞΝ ΔΘΞΝΛΖΘΖΘΑΛ ΑΞΝ ΡΝΛ 

ΓΗΑΓΥΛΗΕΝΚΔΛΝ ΘΑΡΑ ΡΑ ΓΔΘΑ ΡΔΙΔΡΑΗΑ ΔΡΖ 

 

ΔΞΥΛΚΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΕΝΚΔΛΝ: Αλαγξάθεηαη ν δηαγσληδφκελνο (θαη ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο, φια ηα κέιε ηνπ 
ζρήκαηνο) 

 

ΘΥΓΗΘΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ (Ϊ αξηζκ. πξση.) :   Ππκπιεξψλεηαη απφ ηνλ δηαγσληδφκελν 
 

                
 

Α/

Α 
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θνξ
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ο 
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-ξσζεο 

Πχκβαζ
εο 

Αμία ησλ 

παξφκνησλ 
εθπνλεζεηζ

ψλ Έξγσλ 
απφ ηνλ 

παξέρνληα 
ηελ 
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  ΠΛΝΙΝ    
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Πεκεηψζεηο :  
 

Ν θαηάινγνο ζπκπιεξψλεηαη κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ηα κέιε ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζηελ 
αίηεζε ζπκκεηνρήο. 

     

 

 

Νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ θαηαιφγνπ βξίζθνληαη αθνινχζσο.       
 

 

               
 

 

 

(Ζκεξνκελία 

Νλνκαηεπψλπκν θαη ππνγξαθή) 

 

 

 

 
               

 

Ν θαηάινγνο ππνγξάθεηαη απφ ην κεκνλσκέλν δηαγσληδφκελν Φ.Ξ ή ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ κεκνλσκέλνπ δηαγσληδφκελνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ  ή ζε 
πεξίπησζε ζχκπξαμεο/θνηλνπξαμίαο απφ ηνλ  Θνηλφ Δθπξφζσπν απηήο. 

 

 ΠΡΖΙΖ ΘΑΡΑΙΝΓΝ ΝΓΖΓΗΔΠ ΠΚΞΙΖΟΥΠΖΠ 
 

 

ΓΗΑΓΥΛΗΕΝΚΔΛΝ ΚΔΙΝΠ Ζ 
ΓΑΛΔΗΠΡΖΠ ΞΝ ΞΑΟΔΣΔΗ ΡΖΛ 

ΔΚΞΔΗΟΗΑ: 
 

(Ρίζεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ Φπζηθνχ Ξξνζψπνπ ή ε επσλπκία ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, πνπ αθνξά ν 

θαηάινγνο. Πε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο ππνβάιιεηαη θνηλφο θαηΨινγνο θαη αλαγξάθεηαη ε 
επσλπκία ηνπ κέινπο απηήο πνπ έρεη παξάζρεη ηε κειέηε/ζχκβαζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν. 

Ππκπεξηιακβάλνληαη επίζεο ηπρφλ πξφζσπα ή νηθνλνκηθνί θνξείο (ηξίηνη) πνπ δαλείδνπλ  ηθαλφηεηα  ("δάλεηα 
εκπεηξία")) 

 

 
  

             
 

 
ΔΗΓΝΠ ΞΑΟΔΣΝΛΡΑ ΡΖΛ ΔΚΞΔΗΟΗΑ: 

 

(Ρίζεηαη είηε "δηαγσληδφκελνο" είηε "δαλεηζηήο" αλάινγα ηνλ παξέρνληα ηελ εκπεηξία. Δθφζνλ ε εκπεηξία ζε 

παξφκνηα έξγα παξέρεηαη απφ δαλεηζηή ηφηε ππνβάιινληαη ηα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά δαλεηζκνχ 

 

                
 

 ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ/ΠΚΒΑΠΖΠ :  

(Ρίζεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηνπ έξγνπ/ζχκβαζεο πνπ εθπνλήζεθε θαηά ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηΫα, φπσο αλαγξάθεηαη ζηελ ζχκβαζε)   

 

                
 

 

ΦΝΟΔΑΠ ΑΛΑΘΔΠΖΠ: 

   

(Ρίζεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηνπ θνξέα, γηα παξάδεηγκα: Θχξηνο ηνπ έξγνπ, Ξξντζηάκελε Αξρή, Γ/λνπζα πεξεζία 
π.ρ. ΞΔΣΥΓΔ / Γ.Γ.Γ.Δ. / Γ/λζε Γ6  Ρκήκα Α. Πε  πεξίπησζε πνπ ν "δηαγσληδφκελνο" εθηέιεζε έξγν/ ζχκβαζε 

ηνπ αλσηέξσ θαηαιφγνπ σο ππεξγνιάβνο ζε ηδησηηθφ θνξέα αλάζεζεο ζην πιαίζην έξγνπ πνπ έρεη αλαηεζεί 
ζηνλ ηδησηηθφ θνξέα απφ δεκφζην θνξέα, ηφηε ζηηο ζηήιεο ηνπ αλσηέξσ θαηαιφγνπ κε ηίηιν "θνξέαο 

αλάζεζεο" θαη "αξκφδηνο, δηεχζπλζε- θνξέα αλάζεζεο" ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηφζν ηα ζηνηρεία ηνπ 
ηδησηηθνχ θνξέα αλάζεζεο φζν θαη ηνπ δεκφζηνπ θνξέα.) 
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 ΡΞΝΠ ΦΝΟΔΑ:    

(Ρίζεηαη ν ηχπνο ηνπ θνξέα αλάζεζεο: Α= Γεκφζην, επξχηεξνο 

δεκφζηνο ηνκέαο, ΝΡΑ θιπ. Β= Ηδησηηθφο ηνκέαο)     

 

                
 

 
ΑΟΚΝΓΗΝΠ ΦΝΟΔΑ 
ΑΛΑΘΔΠΖΠ:   

(Αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ αξκφδηνπ ηνπ θνξέα αλάζεζεο - 
Νλνκαηεπψλπκν, Γηεχζπλζε, Ρειέθσλν, Φαμ, Email)    

 

                
 

 

ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΓΝ ΘΑΗ 
ΞΑΟΝΚΝΗΥΛ ΚΔΙΔΡΥΛ/ΞΖΟΔΠΗΥΛ  

ΞΝ ΞΑΟΔΗΣΔ: 
 

(Γίλεηαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ έξγνπ θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ κε 
ραξαθηεξηζηηθά πνζνηηθά ζηνηρεία, θαηά ηξφπν πνπ λα πξνθχπηεη ζαθψο ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη 

ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ εθπφλεζε ν δηαγσληδφκελνο, ψζηε λα είλαη δπλαηφλ ε πεξεζία λα 
αμηνινγήζεη εάλ πξφθεηηαη γηα ''παξφκνηα κειέηε'' ζχκθσλα κε ηελ παξ. 19.3.1) ηνπ ηεχρνπο Γηαθήξπμεο. 

 

                
 

 

ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΔΟΓΝ / ΠΚΒΑΠΖΠ: 

 

(Αλαγξάθεηαη ε ζπλνιηθή ηειηθή ακνηβή ηεο κειέηεο/ζχκβαζεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. Ρα 
ρξεκαηηθά πνζά ζα αλαθέξνληαη ζε ΔΟΥ θαη δελ ζα αλάγνληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο.) 

 

                
 

 
 ΑΛΑΓΝΣΝΠ:  

  

(Αλαγξάθεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηνπ Αλαδφρνπ ζρήκαηνο.  Πε πεξίπησζε Πχκπξαμεο αλαγξάθνληαη φινη νη 

εηαίξνη απηήο.  Πε πεξίπησζε Θνηλνπξαμίαο (Θ/Μ) ν ηίηινο ηεο Θ/Μ θαη φινη νη εηαίξνη απηήο.) 

 

                
 

 

ΑΜΗΑ ΡΥΛ ΞΑΟΝΚΝΗΥΛ 

ΔΘΞΝΛΖΘΔΗΠΥΛ ΔΟΓΥΛ ΑΞΌ ΡΝΛ 
ΞΑΟΔΣΝΛΡΑ ΡΖΛ ΔΚΞΔΗΟΗΑ :  

(Αλαγξάθεηαη ε ηειηθή ακνηβή ησλ εθπνλεζεηζψλ παξφκνησλ έξγσλ πνπ παξαζρέζεθαλ απφ ηνλ παξέρνληα ηελ 

εκπεηξία, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο Γηαθήξπμεο.Ρα ρξεκαηηθά πνζά ζα αλαθέξνληαη ζε EYΟΥ, 
δελ ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ ην ΦΞΑ θαη δελ ζα αλάγνληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο.) 

 

                
 

 

ΗΓΗΝΡΖΡΑ ΓΗΑΓΥΛΗΕΝΚΔΛΝ ΠΡΖΛ 
ΑΛΑΓΝΣΖ: 

 

(Αλαγξάθεηαη "Αλάδνρνο" ή "πεξγνιάβνο", αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζην αλάδνρν ζρήκα. 

Πε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο, αλαγξάθεηαη εληφο παξέλζεζεο ην πνζνζηφ αλαδνρήο, π.ρ. Αλάδνρνο 
(50%) ) 

 

                
 

 
ΖΚΔΟ. ΔΛΑΟΜΖΠ 
ΠΚΒΑΠΖΠ:    

(Ρίζεηαη ε εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο 
Πχκβαζεο.)         
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ΖΚΔΟ. 

ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖΠ 
ΠΚΒΑΠΖΠ:    

(Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα αλαζέηνπζα αξρή-δεκφζην θνξέα ηίζεηαη ε εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο Πχκβαζεο καδί κε 

ηνλ αξηζκφ ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο. Αλ δελ έρεη γίλεη αθφκα ε έγθξηζε αλαθέξνληαη νη ιφγνη. Αλ έρεη εγθξηζεί 

ελδηάκεζν ζηάδην αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαη ε εγθξηηηθή απφθαζε. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηδησηηθφ θνξέα 
αλάζεζεο σο πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε) 

 

                
 

 
ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ 
ΠΚΒΑΠΖΠ:  

(Αλαγξάθεηαη ην είδνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ ππνβάιιεηαη π.ρ. Βεβαίσζε Δξγνδφηε, 
Δγθξηηηθή απφθαζε, .Γ. ππνςεθίνπ θιπ.)   

 

                
 

 
ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΑΟΣΔΗΝ 
ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ:  

(Αλαγξάθεηαη ε νλνκαζία ησλ ειεθηξνληθά ππνβαιιφκελσλ αξρείσλ ησλ 
πηζηνπνηεηηθψλ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, κνξθήο .pdf)   

 

                
 

   (Ν θαηάινγνο ζπκπιεξψλεηαη κε φζα έξγα  παξφκνηαο θχζεο θξίλεη ν ππνςήθηνο)   
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ 2     

ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΡΝ ΝΛΝΚΑΠΡΗΘΑ ΑΛΑΦΔΟΝΚΔΛΝ ΔΙΑΣΗΠΡΑ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΠΡΔΙΔΣΗΑΘΝ ΓΛΑΚΗΘΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ 

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 

 

 
 

       
 

ΔπσλπκΫα Γηαγσληδφκελνπ: 
Αλαγξάθεηαη ν δηαγσληδφκελνο (θαη ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή 
θνηλνπξαμίαο, φια ηα κέιε απηήο) 

 

ΘΥΓΗΘΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ (Ϊ αξηζκ. πξση.) 
(ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ 
δηαγσληδφκελν)   

 

  
     

 

1 2 3 4 5 6 7 

Α/Α 

ζηειέρνπο 
Νλνκαηεπψλπκν 

Θαηνρή 

απαηηνχκελνπ 
ηίηινπ 

ζπνπδψλ(1) 
(ΛΑΗ/ΌΣΗ) 

Ζκεξνκελία 
ιήςεο ηίηινπ 

ζπνπδψλ 

Δπαγγεικαηηθή 

εκπεηξία ζε  

έηε-κήλεο-κέξεο 
 

Πρέζε κε 
δηαγσληδφκελν 

(α) 

Γηαγσληδφκελνο 
/β) Δμσηεξηθφο 

Ππλεξγάηεο 

Δηαηξεία πνπ 

αλήθεη ην 

ζηέιερνο  
 

i. ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ [ΣΣΣΣ] ΡΝΙΑΣΗΠΡΝΛ 
[Σ]ΔΡΝΠ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΔΚΞΔΗΟΗΑΠ 

ΘΑΗ ΚΔ ΔΗΓΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (2)  

     

1       

2       

ii. ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ [ΤΤΤ] ΡΝΙΑΣΗΠΡΝΛ 

[Τ]ΔΡΝΠ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΔΚΞΔΗΟΗΑΠ 
ΘΑΗ ΚΔ ΔΗΓΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ (3) 

      

1       

2       

        

Πεκεηψζεηο: 
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Πηνλ αλσηέξσ πίλαθα δίλεηαη ελδεηθηηθφ κε πξαγκαηηθφ παξάδεηγκα ζπκπιήξσζήο ηνπ  ζε italics. Θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο 

δηαγσληδφκελνπο νη εγγξαθέο απηέο λα αθαηξνχληαη. 

 

Νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ θαηαιφγνπ βξίζθνληαη αθνινχζσο.  

        

(Ζκεξνκελία)  

(Νλνκαηεπψλπκν θαη ππνγξαθή)  

Ν θαηάινγνο ππνγξάθεηαη απφ ην  κεκνλσκέλν δηαγσληδφκελν Φ.Ξ ή ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ κεκνλσκέλνπ δηαγσληδφκελνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ  ή ζε 
πεξίπησζε ζχκπξαμεο/θνηλνπξαμίαο απφ ηνλ  Θνηλφ Δθπξφζσπν απηήο. 

 

        

  
 

ΝΓΖΓΗΔΠ ΠΚΞΙΖΟΥΠΖΠ ΘΑΡΑΙΝΓΝ 
 

(1) Ρα πηπρία φπσο αλαθέξνληαη ζηελ Γηαθήξπμε 

 

(2) Ζ απαηηνχκελε εκπεηξία φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Γηαθήξπμε 

 

(3) Ζ απαηηνχκελε εκπεηξία φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Γηαθήξπμε 

 

Πηήιε 1 Αχμσλ αξηζκφο ζηειέρνπο αλά εκπεηξία. 
 

Πηήιε 2 
Νλνκαηεπψλπκν νλνκαζηηθά αλαθεξφκελνπ κέινπο ηνπ Διάρηζηνπ Απαηηνχκελνπ Πηειερηαθνχ 
Γπλακηθνχ ηεο Νκάδαο Έξγνπ. 

 

Πηήιε 3 
Ππκπιεξψλεηαη κε ΛΑΗ ή ΌΣΗ ε θαηνρή ηνπ απαηηνχκελνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ζχκθσλα κε ηελ 

ππνζεκείσζε (1). 
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Πηήιε 4 Ππκπιεξψλεηαη ε εκεξνκελία ιήςεο ηνπ απαηηνχκελνπ ηίηινπ ζπνπδψλ (εε/κκ/εεεε). 
 

Πηήιε 5 

Ζ επαγγεικαηηθή εκπεηξία είλαη ίζε κε ην ρξφλν πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ιήςεο ηνπ 

απαηηνχκελνπ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ 
ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ ηεχρνπο πξνθήξπμεο (δελ ιακβάλνληαη ππφςε ε εκέξα ιήςεο ηνπ 

απαηηνχκελνπ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη ε εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ). Ππκπιεξψλεηαη κε ηελ κνξθή έηε-κήλεο-εκέξεο (π.ρ. 12-7-11). 

 

Πηήιε 6 

 -Αλ ην ζηέιερνο αλήθεη είηε  i) ζην βαζηθφ ζηειερηαθφ δπλακηθφ είηε ii) ζην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ είηε 

iii) ζηνπο κεηφρνπο/ εηαίξνπο ηνπ δηαγσληδφκελνπ ή ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο ησλ κειψλ 

απηήο: ζεκεηψλεηαη "Γηαγσληδφκελνο" 
-Αλ ην ζηέιερνο είλαη "ηξίηνο" (Δμσηεξηθφο Ππλεξγάηεο), ζε ζρέζε κε ην δηαγσληδφκελν ζρήκα: 

ζεκεηψλεηαη "ΔΠ". 

 

Πηήιε 7 

α) Αλ ην ζηέιερνο αλήθεη ζην "Γηαγσληδφκελν" κε ηελ παξαπάλσ έλλνηα: ζεκεηψλεηαη ην φλνκα ηνπ 
δηαγσληδφκελνπ. 

β) Αλ ην ζηέιερνο απνηειεί Δμσηεξηθφ Ππλεξγάηε ηφηε: 
      β1) αλήθεη ζην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ή ζηνπο κεηφρνπο ηεο Σ εηαξίαο: ζεκεηψλεηαη ε εηαηξεία 

απηή,  

      β2) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο:  ζεκεηψλεηαη "απηναπαζρφιεζε" . 
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ 3  

ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ  ΠΡΔΙΔΣΝΠ  ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ  

 

Όλνκα:      

Δπψλπκν: 

Ξαηξψλπκν: 

Ζκεξνκελία Γέλλεζεο (ΖΖ/ΚΚ/ΔΔΔΔ): 

Α.Γ.Ρ.:  

 «Κε αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 22 ηνπ λ. 1599/86, δειψλσ φηη : 

Α) είκαη ζε γλψζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδφκελνπ7:  

…………………………………………………………………………..………..………………………………………………………………
……………..………..… 

 γηα ηε ζχκβαζε8:     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

θαη εηδηθφηεξα ηνπ ζπκπιεξσκέλνπ πίλαθα ηνπ πνδείγκαηνο 2 ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΡΝ ΝΛΝΚΑΠΡΗΘΑ 
ΑΛΑΦΔΟΝΚΔΛΝ ΔΙΑΣΗΠΡΑ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΠΡΔΙΔΣΗΑΘΝ ΓΛΑΚΗΘΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΠΚΦΥΛΑ 

ΚΔ ΓΗΑΘΖΟΜΖ 
ηα νπνία αθνξνχλ ην άηνκν κνπ θαη βεβαηψλσ φηη ηα ζηνηρεία απηά είλαη αιεζή. 

 
Β)  ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληδφκελν ζα δηαζέζσ ηνλ εαπηφ 

κνπ σο ειάρηζην απαηηνχκελν ζηειερηαθφ δπλακηθφ θαη ζα απαζρνιεζψ κε ηελ εθηέιεζή ηεο ζχκθσλα 

κε ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ππνβάιεη ν δηαγσληδφκελνο ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 
 Γελ ζπκκεηέρσ σο ειάρηζην απαηηνχκελν ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο άιινπ 

δηαγσληδφκελνπ. 
 

Γ) Ξαξέρσ ην δηθαίσκα ζηνλ ΝΞΔΘΔΞΔ θαη ζηελ αξκφδηα, γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, επηηξνπή 

απηνχ λα επηθνηλσλεί κε νπνηνλδήπνηε αλαθέξεηαη ζην ζρεηηθφ βηνγξαθηθφ θαη λα δεηά πιεξνθνξίεο 
αλαθνξηθά κε ηα δεισζέληα ζηνηρεία. 

 

Νλνκαηεπψλπκν-πνγξαθΪ: 

 

ΖκεξνκελΫα:

                                                

7  αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ κεκνλσκέλνπ δηαγσληδφκελνπ Φ.Ξ ή ε επσλπκία ηνπ κεκνλσκέλνπ 
δηαγσληδφκελνπ Λ.Ξ ή ε επσλπκία ηεο δηαγσληδφκελεο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο (φηη ηζρχεη) 

8  αλαγξάθεηαη ν ηίηινο θαη ν θσδηθφο ηεο ζχκβαζεο  
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ  4   
 

ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ ΠΡΔΙΔΣΝΠ 
 

       
 

ΘΥΓΗΘΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ (Ϊ αξηζκ. Ξξσηνθφιινπ): 
 

       
 

1. ΞΟΝΠΥΞΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ       
 

ΝΛΝΚΑ:      
 

ΔΞΥΛΚΝ:      
 

ΖΚΔΟ/ΛIΑ ΓΔΛΛΖΠΖΠ :      
 

       
 

2. ΡΔΣΛΗΘΖ ΗΘΑΛΝΡΖΡΑ ΑΟΘΟΝ 1.4.3.2.4 ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ    
 

A/A ηνπ ζηειΩρνπο ζηνλ ΘαηΨινγν ηνπ πνδεΫγκαηνο 2 

ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο 
(π.ρ. i.1) 

ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ ΠΡΔΙΔΣΝΠ θαη [ΔΙΑΣΗΠΡΖ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΞΝ ΓΗΑΘΔΡΔΗ ΡΝ ΠΡΔΙΔΣΝΠ]  
(φπσο δειψλνληαη ζην πφδεηγκα 2 ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο ηνπ Ρεχρνπο ΓηαθΪξπμεο  
ΓηαγξΨθεηε ηελ εηδηθφηεηα πνπ ζαο αθνξΨ \θαη ζεκεηψλεηε κε Σ  ην θειΫ ζηα δεμηΨ ηεο ηηκΪο πνπ ηζρχεη, γηα ηελ αληΫζηνηρε 
θαηεγνξΫα φπσο απηΪ δειψλεηαη ζηνλ θαηΨινγν ηνπ πνδεΫγκαηνο 2 ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο 

ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ [ΣΣΣΣ] ΡΝΙΑΣΗΠΡΝΛ [Σ]ΔΡΝΠ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΔΚΞΔΗΟΗΑΠ ΘΑΗ ΚΔ ΔΗΓΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ  
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3. ΠΞΝΓΔΠ       
 

 ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΗΓΟΚΑ ΡΗΡΙΝΠ ΠΞΝΓΥΛ 
ΖΚΔΟ/ΛΗΑ 

ΘΡΖΠΖΠ 

ΒΑΘΚΝΠ 
(ε ζπκπιήξσζε 

ηνπ πεδίνπ απηνχ 
είλαη πξναηξεηηθή) 

ΒΑΠΗΘΔΠ ΠΞΝΓΔΠ     

ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΔΠ ΠΞΝΓΔΠ 
    

    

       
 

 ΦΝΟΔΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ANTIKEIMENO ΓΗΑΟΘΔΗΑ 

ΔΞΗΚΝΟΦΥΠΖ - 
ΠΔΚΗΛΑΟΗΑ 

   

       
 

4. ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΗ ΡΗΡΙΝΗ (ΔπαγγεικαηηθΨ επηκειεηΪξηα, Πχιινγνη, ΚειεηεηηθΨ ΞηπρΫα-ΘαηεγνξΫα Κειεηεηηθνχ ΞηπρΫνπ 

θ.ι.π.) 

 

ΡΗΡΙΝΠ ΦΝΟΔΑΠ ΖΚ. ΔΓΓΟΑΦΖΠ 

   

       
 

5. ΡΟΔΣΝΠΑ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ      
 

ΠηνηρεΫα εξγνδφηε :  

ΡΫηινο ζΩζεο/αληηθεΫκελν 
απαζρφιεζεο : 

 

Έηε απαζρφιεζεο :  
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6. ΔΗΓΗΘΖ  ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΠΡΖΛ ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΔΗΓΝΠ ΞΝ ΑΞΑΗΡΝΛΡΑΗ ΠΡΖ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΖΛ 

ΘΔΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΝΞΝΗΑ ΓΖΙΥΛΔΡΑΗ ΡΝ ΠΡΔΙΔΣΝΠ 

 

Ρίηινο έξγνπ 
Πηνηρεία 

Δξγνδφηε 

* 

Θέζε / 
Αληηθείκελν / 

Θαζήθνληα 

Σξφλνο 

απαζρ/ζεο  

(έηε-κήλεο-
κέξεο)  ** 

Ζκεξ/λία έλαξμεο 

απαζρφιεζεο 

Ζκεξ/λία 
πεξάησζεο  

απαζρφιεζεο 

Πρέζε εξγαζίαο 

       

       

       

       
 

* Νλνκαζία Δξγνδφηε, Νλνκαηεπψλπκν πεχζπλνπ,δηεχζπλζε, ηειέθσλν θαη αλ ππάξρεη e-mail, θαμ 
 

** Ξαξάδεηγκα ζπκπιήξσζεο: 5-3-2 [δειαδή 5 έηε, 3 κήλεο, 2 κέξεο]. Πηνλ ρξφλν απαζρφιεζεο δελ ζπκπεξηιακβάλεληαη ε εκπεηξία πνπ 
απνθηήζεθε πξηλ απφ ηελ απφθηεζε ηνπ απαηηνχκελνπ θαηά πεξίπησζε ηίηινπ ζπνπδψλ. Πε θάζε πεξίπησζε ππάξρεη αλνρή ππνινγηζκνχ 

κέρξη 3 εκέξεο. 

 

       
 

Ρφπνο - ΖκεξνκελΫα        

        

ΞΝΓΟΑΦΖ:        
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ 5  

ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ   

ΞΔΟΗ ΡΝ ΤΝΠ ΡΝ ΘΘΙΝ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΡΥΛ ΡΔΙΔΡΑΗΥΛ ΡΟΗΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΣΟΖΠΔΥΛ  

ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ    

Ξξνο ηελ  ΔπηηξνπΪ  Γηαγσληζκνχ…………………………………………..........., 

 

Ν ππνγξάθσλ ηελ παξνχζα ππεχζπλε δήισζε …………………………………………. 

………………………….. θάηνηθνο……………………………………., θάηνρνο ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Ραπηφηεηαο κε 

ηνλ αξηζκφ……………………………, πνπ εθδφζεθε απφ   …………………………….., ζηηο 

…………………………………………. 

σο δηαγσληδφκελνοi / λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο δηαγσληδφκελεο εηαηξείαο 
……………………………………………………….… / κέινο ηνπ δηαγσληδφκελνπ 

ζρήκαηνο…………………………………………………….. / λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο 
εηαηξείαο……………………………………..……………….. κέινο ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζρήκαηνο 

…………………………………………………………………………. ζην δηαγσληζκφ, ή σο δαλεηζηήο ηνπ δηαγσληδφκελνπ  
……………………………….…………………… / λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο 

……………………………………………………… δαλεηζηή ηνπ δηαγσληδφκελνπ 

………………………………………………………………………… ζην δηαγσληζκφ,  

δειψλσ έρνληαο πιήξε γλψζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο δήισζήο κνπ απηήο, φπσο νη ζπλέπεηεο απηέο νξίδνληαη 
ζηηο γεληθέο πεξί ππεπζχλσλ δειψζεσλ δηαηάμεηο φηη ν θχθινο εξγαζηψλ9 ηνπ παξαπάλσ πξνζψπνπ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηηο ηειεπηαίεο ηξείο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο είλαη σο αθνινχζσο: 

 

                           

      

 

 
 

 
 

    Ν Γειψλ     

 
   Νλνκαηεπψλπκν θαη ππνγξαθΪ       (ΖκεξνκελΫα)    

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

                                                

9 ζηον κύκλο επγαζιών πεπιλαμβάνεηαι και αςηόρ από ηςσόν ζςμμεηοσή ζε κοινοππαξίερ. Τα σπημαηικά ποζά είναι ζε ονομαζηικέρ ηιμέρ ηηρ 

οικονομικήρ σπήζηρ ζηην οποία αναθέπονηαι. Σε πεπίπηωζη «δανειζμού» αναγπάθεηαι ο κύκλορ επγαζιών κάθε σπήζηρ ανεξαπηήηωρ ηος ποζού πος 
αθοπά ο δανειζμόρ. 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (EURO) 

Οικονομική 

Χρήση από 

…..έως…… 

Οικονομική Χρήση 

από …..έως…… 

Οικονομική  

Χρήση από 

…..έως…… 

Σύνολο τριών τελεσταίων 

οικονομικών τρήσεων 
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6. ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΝΙΥΛ 

 

6. 1. ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Νλνκαζία Ρξάπεδαο: 

Θαηάζηεκα: 

(Γ/λζε: νδφο                αξηζκφο             ΡΘ         Ρει.  θαμ             )  

Ζκεξνκελία Έθδνζεο ……..………… 

ΔΟΥ ……………………… 

 

ΞΟΝΠ: ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ ΞΙΖΟΥΚΥΛ ΘΑΗ ΔΙΔΓΣΝ ΘΝΗΛΝΡΗΘΥΛ ΔΛΗΠΣΠΔΥΛ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝ ΘΑΗ 

ΔΓΓΖΠΔΥΛ (Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.)  

ΓΝΚΝΘΝ 5, 10445 - ΑΘΖΛΑ 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΑΟ.    ……………   

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΟΥ 

………………………… ππέξ ηεο εηαηξείαο (πιήξεο επσλπκία νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

ΑΦΚ)……………………………………… κε ηελ εηαηξηθή δηεχζπλζε …………………………………….., γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηεο ζηνλ ππ΄ αξηζκ. …….. δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο κε θαηαιεθηηθή εκ/λία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ  

…………………. θαη ηίηιν «Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ παξαηήξεζεο ηεο Γεο βαζηζκέλν ζε 

πξνεγκέλνπο αιγνξίζκνπο ηερλεηήο λνεκνζχλεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο γεσξγίαο ζηα πιαίζηα ηεο ΘΑΞ 

(Advanced AI & geo-processing components for CAP monitoring) », ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 

…………………….. δηαθήξπμή ζαο. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο 

ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο, θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά, 

ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, 

κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην 

ηέινο ραξηνζήκνπ.  

Ζ παξνχζα εγγχεζε καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη …………………… 

Βεβαηψλεηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί (ζην Γεκφζην θαη 

ΛΞΓΓ), ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη 

θαζνξηζηεί απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδά καο. 

 

                                                                                 Κε ηηκΪ 

                                                                    (ΡξΨπεδα, θαηΨζηεκα) 
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6.2. ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ  

Νλνκαζία Ρξάπεδαο: 

Θαηάζηεκα: 

(Γ/λζε: νδφο                αξηζκφο             ΡΘ         Ρει.  θαμ             )  

Ζκεξνκελία Έθδνζεο ……..………… 

ΔΟΥ ……………………… 

 

ΞΟΝΠ: ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ ΞΙΖΟΥΚΥΛ ΘΑΗ ΔΙΔΓΣΝ ΘΝΗΛΝΡΗΘΥΛ ΔΛΗΠΣΠΔΥΛ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝ ΘΑΗ 

ΔΓΓΖΠΔΥΛ (Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.)  

ΓΝΚΝΘΝ 5, 10445 - ΑΘΖΛΑ 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΘΑΗ ΘΑΙΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΑΟ.  ……………       

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΟΥ 

………………………… ππέξ ηεο εηαηξείαο (πιήξεο επσλπκία νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

ΑΦΚ)……………………………………… κε ηελ εηαηξηθή δηεχζπλζε …………………………………….., γηα ηελ θαιή 

εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί σο απφξξνηα ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν: 

«Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ παξαηήξεζεο ηεο Γεο βαζηζκέλν ζε πξνεγκέλνπο 

αιγνξίζκνπο ηερλεηήο λνεκνζχλεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο γεσξγίαο ζηα πιαίζηα ηεο ΘΑΞ (Advanced AI 

& geo-processing components for CAP monitoring) »,  ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. …………………….. δηαθήξπμή 

ζαο. 

Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά, 

ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, 

κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην 

ηέινο ραξηνζήκνπ.  

Ζ παξνχζα εγγχεζε καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη …………………… 

Βεβαηψλεηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί (ζην Γεκφζην θαη 

ΛΞΓΓ), ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη 

θαζνξηζηεί απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδά καο. 

 

                                                                                 Κε ηηκΪ 

 

                                                                    (ΡξΨπεδα, θαηΨζηεκα) 
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6.3. ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΞΟΝΘΑΡΑΒΝΙΖΠ 

Νλνκαζία Ρξάπεδαο: 

Θαηάζηεκα: 

(Γ/λζε: νδφο                αξηζκφο             ΡΘ         Ρει.  θαμ             )  

Ζκεξνκελία Έθδνζεο ……..………… 

ΔΟΥ ……………………… 

 

ΞΟΝΠ: ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ ΞΙΖΟΥΚΥΛ ΘΑΗ ΔΙΔΓΣΝ ΘΝΗΛΝΡΗΘΥΛ ΔΛΗΠΣΠΔΥΛ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝ ΘΑΗ 

ΔΓΓΖΠΔΥΛ (Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.)  

ΓΝΚΝΘΝ 5, 10445 - ΑΘΖΛΑ 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΞΟΝΘΑΡΑΒΝΙΖΠ ΑΟ. ………………  

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΟΥ 

………………………….. (θαη νινγξάθσο) …………………………….. ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή 

καο, ππέξ ηεο εηαηξείαο ………(πιήξεο επσλπκία νηθνλνκηθνχ θνξέα, ΑΦΚ)……………………………………… κε 

ηελ εηαηξηθή δηεχζπλζε ……………………………………..,  γηα ηελ ιήςε πξνθαηαβνιήο ίζεο κε ην 

……………………….. % ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο πξν Φ.Ξ.Α. ήηνη ………….. ΔΟΥ , ηεο απφ ………………………. 

ζχκβαζεο πνπ ππέγξαςε καδί ζαο, σο απφξξνηα ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ παξαηήξεζεο ηεο Γεο βαζηζκέλν ζε πξνεγκέλνπο αιγνξίζκνπο ηερλεηήο 

λνεκνζχλεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο γεσξγίαο ζηα πιαίζηα ηεο ΘΑΞ (Advanced AI & geo-processing 

components for CAP monitoring) »,    ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. …………………….. δηαθήξπμή ζαο πξνο 

θάιπςε αλαγθψλ ηνπ  ……………………………………, πιένλ ηφθσλ.  

Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά, 

ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, 

κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην 

ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη …………………… 

Βεβαηψλεηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί (ζην Γεκφζην θαη 

ΛΞΓΓ), ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη 

θαζνξηζηεί απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδά καο. 

 

                                                                                 Κε ηηκΪ 

 

                                                                    (ΡξΨπεδα, θαηΨζηεκα) 
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7 .  Ξ Ν Γ Δ Η Γ Κ Α  Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Π   Ξ Ο Ν Π Φ Ν Ο Α Π   

ΞΟΝΠ ΔπηηξνπΪ  Γηαγσληζκνχ:…………………………………………………………….. 

ΘΥΓΗΘΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ (Ϊ αξηζκ. Ξξσηνθφιινπ):……………………………………… 

 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΑλζξσπνκΪλεο 

ΑΜΗΑ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ [€] 

ΦΞΑ 

[€] 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΑΜΗΑ 

ΚΔ ΦΞΑ 
[€] 

ΡΗΚΖ 
ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΠΛΝΙΝ 

       

       

ΠΛΝΙΝ     

 

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Έηε Ξαξερφκελεο  Δγγχεζεο  

 

 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ :      ΓΗΑ ΡΝΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΦΝΟΔΑ  

(ΞΙΖΟΖΠ ΔΞΥΛΚΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΦΝΟΔΑ, ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ 
ΞΝΓΟΑΦΝΛΡΝΠ, ΞΝΓΟΑΦΖ, ΠΦΟΑΓΗΓΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΦΝΟΔΑ) 

  

ΑΔΑ: ΨΡ5Λ46ΨΧΞΧ-1ΒΡ



 

Πειίδα 102 απφ 119 

 

 

8.    Π Σ Δ Γ Η Ν        Π  Κ Β Α Π Ζ Π 

 

     Πηελ Αζήλα, ζήκεξα, ../../…. εκέξα …………  νη ππνγεγξακκέλνη: 

1. O Νξγαληζκφο Ξιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Θνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Ξξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ 

(Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.) - Λ.Ξ.Η.Γ. πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο Γνκνθνχ αξ. 5 θαη εθπξνζσπείηαη ελ πξνθεηκέλσ, 

ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. …………… απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ  (ΡΔΣΝΠ 

ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΔΗΓΗΘΥΛ ΘΔΠΔΥΛ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΥΛ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΦΝΟΔΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΘΑΗ ΔΟΡΔΟΝ 

ΓΖΚΝΠΗΝ ΡΝΚΔΑ - Φ.Δ.Θ. Αξ. Φχιινπ …………….) απφ ηνλ Ξξφεδξν θ. …………….., o νπνίνο ζην εμήο θαη 

ράξηλ ζπληνκίαο ζα θαιείηαη «Αλαζέηνπζα Αξρή»   

2. H εηαηξία κε ηελ επσλπκία …………………………………… θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν ……………………………. κε 

ΑΦΚ …………………… θαη αξ. κεηξψνπ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ  ……………………………. πνπ εδξεχεη ζη… 

………………., νδφο ……………… αξ. …………… θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ 

η…………………………………………., δπλάκεη ηνπ Φ.Δ.Θ. κε αξ. ………………………………… . θαη ε νπνία ζην εμήο 

θαη ράξηλ ζπληνκίαο ζα θαιείηαη «Αλάδνρνο», 

ζπκθσλνχλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθφινπζα : 

ΞΟΝΝΗΚΗΝ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππνγξάθεηαη ζχκθσλα κε ην αθφινπζν λνκηθφ πιαίζην : 

1. ηνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147) “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

2. ηνπ λ. 4622/19 (Α’ 133) «Δπηηειηθφ Θξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία & δηαθάλεηα ηεο Θπβέξλεζεο, ησλ 

θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ & ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο» θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 37  

3. ηνπ λ. 4700/2020 (Α’ 127) «Δληαίν θείκελν Γηθνλνκίαο γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, νινθιεξσκέλν 

λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ 

Ππλέδξην, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο 

ησλ άξζξσλ 324-337 

4. ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»,  

5. ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη 

ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

6. ηνπ λ. 4601/2019 (Α’ 44) «Δηαηξηθνί µεηαζρεµαηηζµνί θαη ελαξµφληζε ηνπ λνµνζεηηθνχ πιαηζίνπ µε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππµβνπιίνπ ηεο 16εο 

Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ έθδνζε ειεθηξνληθψλ ηηµνινγίσλ ζην πιαίζην δεµφζησλ ζπµβάζεσλ θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» 

7. ηνπ π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Θαλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ.» 

8. Ρελ ππ' αξηζκ. 76928/13.07.2021 Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε ζέκα : 

“Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ)” (Β’ 3075)  

ΑΔΑ: ΨΡ5Λ46ΨΧΞΧ-1ΒΡ



 

Πειίδα 103 απφ 119 

 

9. ηεο ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Θνηλήο Απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο 

θαη Δπελδχζεσλ  θαη Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα «Οπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο 

εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ)» 

10. ηεο αξηζκ. Θ..Α. νηθ. 60967 ΔΜ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ζιεθηξνληθή Ρηκνιφγεζε ζην πιαίζην ησλ 

Γεκφζησλ Ππκβάζεσλ δπλάκεη ηνπ λ. 4601/2019» (Α΄44) 

11. ηεο αξηζκ. 63446/2021 Θ..Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Θαζνξηζκφο Δζληθνχ Κνξθφηππνπ ειεθηξνληθνχ 

ηηκνινγίνπ ζην πιαίζην ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ».  

12. ηνπ λ. 3419/2005 (Α’ 297) «Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν (Γ.Δ.ΚΖ.) θαη εθζπγρξνληζκφο ηεο 

Δπηκειεηεξηαθήο Λνκνζεζίαο» 

13. ηνπ λ. 4635/2019 (Α’167) « Δπελδχσ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο  ησλ άξζξσλ 85 επ. 

14. ηνπ λ. 4270/2014 (Α’ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

15. ηνπ π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» 

16. ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α’ 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2011/7 

ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 

17. ηνπ λ. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2012/17 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην 

ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

18. ηνπ  λ. 4727/2020 (Α’ 184) «Τεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία ηεο 

Νδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε 

ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972 θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

19. ηνπ π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία»  

20. ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο»  

21. ηνπ λ.2690/1999 (Α’ 45) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  θαη ηδίσο 

ησλ άξζξσλ 1,2, 7, 11 θαη 13 έσο 15, 

22. ηνπ λ. 2121/1993 (Α’ 25) «Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά Θέκαηα»,  

23. ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΘ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΘ 

(Γεληθφο Θαλνληζκφο γηα ηελ Ξξνζηαζία Γεδνκέλσλ) (Θείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ 

ΔΝΣ) OJ L 119, 
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24. ηνπ λ. 4624/2019 (Α’ 137) «Αξρή Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο 

ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 

2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

25. ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ 

δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη 

ξεηά παξαπάλσ. 

26. Ρελ ππ΄αξηζκ 74378/27-04-2016 απφθαζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ πεξί αλάπηπμεο έξγσλ. 

27. Ρελ ππ΄αξηζκ. 215/31-01-2018 απφθαζε έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ ζην έξγν NIVA 

28. Ρελ ππ΄αξηζκ. 842009/15-05-2019 Πχκβαζε Ξαξαρψξεζεο (Grant Agreement) γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ NIVA, κεηαμχ ηεο Research Executive Agency πνπ εμνπζηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

θαη ησλ κειψλ θνηλνπξαμίαο ηνπ έξγνπ. 

29.  Ρελ απφ 5 Ηνπλίνπ 2019 (έθδνζε 2ε ) Θνηλνπξαθηηθή Πχκβαζε (Consortium Agreement) κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο. 

30. Ρελ κε αξ. 2642/294319/15-11-2019 (ΦΔΘ .Ν.Γ.Γ. 975/18-11-2019) πνπξγηθή Απφθαζε κε ηελ 

νπνία νξίδνληαη ηα κέιε Γ.Π. ηνπ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ., φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξ. 557/87407/30-

03-2021 (ΦΔΘ .Ν.Γ.Γ. 259/6-4-2021) πνπξγηθή Απφθαζε. 

31. Ρελ απφθαζε ηεο Ππλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ κε αξηζκ. 242/12.05.2021, 

ζέκα 3ν ( ΑΓΑ : ΤΔΞΖ46ΤΣΜΣ-ΙΙΡ) 

32. ηελ κε αξ. …………………………….. πξνθήξπμε  ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ  

33. ηελ κε αξ. ………………………. πξνζθνξά ηεο …………………………… ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο 

ηεο παξνχζαο 

34. ηελ κε αξηζ. ………………………… απφθαζε  ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. «Απνδνρή  ησλ 

Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο θαη Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ ……………………………. 

35. ηελ κε αξηζ. ……………………………. απφθαζε  ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. «Έγθξηζε 

απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  ηεο ………………………….. 

36. Ρελ ππ΄αξηζ. ……………. (ΑΓΑ:………………………. ) απφθαζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. 

«Θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ». 

 

 

ΑΟΘΟΝ 1 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε αλάπηπμε ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ παξαηήξεζεο ηεο Γεο 

βαζηζκέλν ζε πξνεγκέλνπο αιγνξίζκνπο ηερλεηήο λνεκνζχλεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο γεσξγίαο ζηα 

πιαίζηα ηεο ΘΑΞ (Advanced AI & geo-processing components for CAP monitoring  γηα ρξνληθφ δηάζηεκα  9 

κελψλ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζην Ρκήκα Β΄ ΡΔΣΛΗΘΈΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ηεο ππ’ αξηζκ. 

πξση……..δηαθήξπμεο. 
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ΑΟΘΟΝ 2 

ΡΗΚΖΚΑ  
Ρν ζπλνιηθφ ηίκεκα γηα ηελ παξνρή ηεο αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο, αλέξρεηαη  

ζην πνζφ ησλ ……………. επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., ήηνη (θαζαξή αμία  ……………..  + ΦΞΑ 

24% ……………….= ………………….. €) 

Ρν ηίκεκα απηφ είλαη ζηαζεξφ θαη δελ αλαπξνζαξκφδεηαη, νχηε απμάλεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη αηηία. 

 

ΑΟΘΟΝ 3 

ΔΓΓΖΠΔΗΠ 

ΔΓΓΖΠΖ ΞΟΝΘΑΡΑΒΝΙΖΠ 
Ν Αλάδνρνο, εθφζνλ ην επηζπκεί, εληφο κελφο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, κπνξεί λα ιάβεη 

πξνθαηαβνιή πνζνζηνχ  30% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ηνλ Φ.Ξ.Α., επηκεξηδφκελν 

αλαινγηθά αλά ζπκβαηηθή δαπάλε, έλαληη εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξνθαηαβνιήο αλαγλσξηζκέλεο Ρξάπεδαο,  

φπσο ηζρχεη θαηά ηελ ππνγξαθή δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ.  

Ζ πξνθαηαβνιή ζα είλαη έληνθε απφ ηεο θαηαβνιήο θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηφθνπ ζα ιακβάλεηαη ππφςε 

ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ δσδεθάκελεο δηάξθεηαο πξνζαπμεκέλν θαηά 

0,25% πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. 2/5/557/0026-10.9.01 ππνπξγηθή απφθαζε (πξψελ 

πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ) (ΦΔΘ 1209/Β/17.9.01). Ρν χςνο ηνπ επηηνθίνπ ζα είλαη ην ηζρχνλ 

θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο ή ηεο επηηαγήο θαη παξακέλεη ζηαζεξφ κέρξη ηελ 

εμάληιεζε ηνπ πνζνχ ηεο ρνξεγεζείζαο πξνθαηαβνιήο. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθαηαβνιήο απνδεζκεχεηαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηε κείσζε ηεο πξνθαηαβνιήο.  H 

απφζβεζε ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ θάζε πιεξσκή ηνπ πνζνχ πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. 

Νη κεηψζεηο απηέο γίλνληαη ζηαδηαθά κέρξη θαη ηελ ηειηθή εμφθιεζε. 

 

ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ  

Ν Αλάδνρνο ππέβαιε σο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ηελ αξ. 

…………………………. εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Ρξάπεδαο ………………….. θαηάζηεκα ……………………… 

………………………………………………..πνπ αληηζηνηρεί ζην 4% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο 

ηνλ Φ.Ξ.Α.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηελ αξκφδηα ηξάπεδα κε απφδεημε 

παξαιαβήο θαη θνηλνπνίεζε ζηνλ πξνζθέξνληα, κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο, θαζψο θαη ηελ εθθαζάξηζε 

ηνπ ζπλφινπ ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. 

 

ΑΟΘΟΝ 4 

4.1  ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ 

Ρα ζπλνιηθά παξαδνηέα ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ηα αθφινπζα: 

Ππληήξεζε Ππζηήκαηνο ππνζηήξημεο θαη πινπνίεζεο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

παξαηήξεζεο ηεο Γεο βαζηζκέλν ζε πξνεγκέλνπο αιγνξίζκνπο ηερλεηήο λνεκνζχλεο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο γεσξγίαο ζηα πιαίζηα ηεο ΘΑΞ/ Ξξνκήζεηα Νξζνεηθφλσλ πάξα πνιχ πςειήο 

αλάιπζεο(high-high). 

Ρν έξγν ζα δηαηξεζεί ζε 5 θάζεηο κε έλα ζεκαληηθφ νξφζεκν ζην ηέινο ηεο θάζε θάζεο. Ξαξαθάησ 

πεξηγξάθνληαη ηα παξαδνηέα πνπ αλακέλνληαη ζην ηέινο ηνπ θάζε νξνζήκνπ. 
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 ΚΪλαο 1 (Νξφζεκν Lifecycle Objective) 

Ρν έξγν έρεη θαηαθηήζεη ην νξφζεκν αλ ππάξρεη ζπκθσλία ζηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαη ζηηο 

ηερλνινγίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ΞαξαδνηΩν  ΞεξηγξαθΪ 

Βαζηθέο απαηηήζεηο έξγνπ Νη βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη 

νη βαζηθνί πεξηνξηζκνί ζα θαηαγξαθνχλ καδί κε έλα πξσηφηππν 
δείγκα επηθχξσζεο ηεο ηδέαο (proof-of-concept prototype) Νη 

απαηηήζεηο ζα πξέπεη λα αληαλαθινχλ ηελ θνηλά απνδεθηή 

πξνηεξαηνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη ην εχξνο ηεο πξνηεηλφκελεο 
ιχζεο 

Ιίζηα θηλδχλσλ ηνπ έξγνπ Θα πεξηέρεη ηελ αξρηθή εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ ηνπ έξγνπ 

Ξιάλν Γηαρείξηζεο Έξγνπ Έλα έγγξαθν πνπ πεξηγξάθεη πσο ζα γίλεη ε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ, 

ην εχξνο ηνπ έξγνπ, ηνπο πφξνπο, ηνπο πεξηνξηζκνχο ζην 
ρξνλνδηάγξακκα θαη ηε κεζνδνινγία ηνπ 

 

 ΚΪλαο 3 (Νξφζεκν αξρηηεθηνληθΪο (Lifecycle Architecture Milestone)) 

Ρν έξγν έρεη θαηαθηήζεη ην νξφζεκν αλ ππάξρεη κηα ζηαζεξή αξρηηεθηνληθή θαη κπνξεί λα γίλεη επίδεημε ησλ 

βαζηθψλ αιγνξίζκσλ ηνπ. 

ΞαξαδνηΩν  ΞεξηγξαθΪ 

Δλεκεξσκέλν έγγξαθν 

απαηηήζεσλ 

Δπηπξφζζεηεο απαηηήζεηο φπσο έρνπλ σξηκάζεη κεηά ην αξρηθφ ζχλνιν 

πνπ παξαδφζεθε ηνλ πξψην κήλα. Απηφ ην ζχλνιν πξέπεη ηψξα λα 
πεξηιακβάλεη θαη κε-ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ επεξεάδνπλ ην έξγν 

Δλεκεξσκέλε ιίζηα 

θηλδχλσλ 

Δλεκεξσκέλε ιίζηα θηλδχλσλ 

Έγγξαθν 
αξρηηεθηνληθήο 

ινγηζκηθνχ θαη 
θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο  

Ξεξηέρεη αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο απφ δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο:  ησλ 
αξρηηεθηνληθά ζεκαληηθψλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο (use-case view), ησλ 

βαζηθψλ κεραληζκψλ θαη ζρεδηαζηηθψλ ζηνηρείσλ (logical view) καδί ησλ 
δηαδηθαζηψλ θαη παξάηαμεο (process view, deployment view) καδί κε 

ηπρφλ κνληέια δεδνκέλσλ (data models). Δπίζεο πξέπεη λα δηαηεζεί κηα 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ APIs πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
δηαζχλδεζε ησλ ζπζηαηηθψλ. Νηηδήπνηε ππεξεζίεο REST πξέπεη λα 

πεξηγξαθνχλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο OPENApi. Δπίζεο πξέπεη λα 
παξέρνληαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ φζνη 

αξγφηεξα ζα ζέινπλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ θψδηθα, κφιηο γίλεη δεκφζηα 
δηαζέζηκνο.   

Έγγξαθν ππνδνκήο 

αλάπηπμεο  

Ξεξηγξαθή ηνπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο, πνπ πεξηιακβάλεη επεμήγεζε 

φισλ ησλ εξγαιείσλ θαη ηεο ππνζηήξημεο γηα απηνκαηνπνίεζε πνπ 

απαηηείηαη νχησο ψζηε λα ρηηζηεί θαη λα ηξέμεη ην έξγν (build and 
deploy) 

Έγγξαθν ζρεδίνπ 

ειέγρσλ 

Έλα έγγξαθν πνπ πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη ην ζρεδηαζκφ. 

Ξξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα αξρηθφ ζρέδην γηα ην πψο θαη πφηε ζα 
γίλνπλ νη έιεγρνη κε αλαθνξέο ζε ειέγρνπο πνπ πινπνηήζεθαλ θαη 

εθηειέζηεθαλ κε ζθνπφ ηελ επηθχξσζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη 
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αζθάιεηαο ηεο θάζε έθδνζεο. Γηα παξάδεηγκα πιεξνθνξία πνπ πξέπεη 

λα ζπκπεξηιεθζεί είλαη νη ράξηεο κε ηνπο ηχπνπο ησλ θαιιηεξγεηψλ 
(crop type maps), αλ ήηαλ raster ή δηαλπζκαηηθά δεδνκέλα, νη πεξηνρέο 

πνπ ειέγρζεθαλ, ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο αλά pixel ή αγξνηεκάρην γηα 
ηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρζεθαλ. 

Πρέδην εθδφζεσλ Νη αλακελφκελεο εκεξνκελίεο ηεο θάζε έθδνζεο καδί κε ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί ζε θάζε έθδνζε 

Έθδνζε Α Απηή ε έθδνζε ζα πξέπεη λα εζηηάδεη ζην εχξνο αιιά φρη ζην βάζνο ησλ 
πεξηπηψζεσλ ρξήζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην έγγξαθν απαηηήζεσλ. 

Απηφ ην παξαδνηέν είλαη ην εθηειέζηκν ζχζηεκα, έηνηκν γηα alpha-

testing θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φιν ηνλ πεγαίν θψδηθα  κε ην 
ηζηνξηθφ ηνπ (βάζε δεδνκέλσλ, scripts, αξρηθά δεδνκέλα) καδί κε ηηο 

δηαδηθαζίεο ρηηζίκαηνο θαη εθηέιεζεο (build and deploy) πνπ 
απαηηνχληαη ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη ην ζχζηεκα 

 

 ΚΪλαο 6 (Νξφζεκν δπλαηφηεηαο αξρηθΪο ιεηηνπξγΫαο (Initial Operation Capability 

Milestone) 

Ρν νξφζεκν απηφ έρεη θαηαθηεζεί φηαλ ππάξρεη κηα έθδνζε beta κε φιε ηελ απαηηνχκελε ιεηηνπξγηθφηεηα 

θαη απνκέλεη ε πιήξεο παξακεηξνπνίεζε ησλ αιγνξίζκσλ. Λα ζεκεησζεί φηη αλακέλεηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο θαηαζθεπαζηηθήο θάζεο (Κ2-Κ6) ζηαδηαθά βειηησκέλεο (incremental) εθδφζεηο δίλνληαη γηα αμηνιφγεζε 

θαη έιεγρν 

ΞαξαδνηΩν  ΞεξηγξαθΪ 

Δλεκεξσκέλν Έγγξαθν 
Απαηηήζεσλ 

Ξξφζζεηεο απαηηήζεηο φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί κεηά ην ηειεπηαίν 
παξαδνηέν 

Δλεκεξσκέλε ιίζηα 

θηλδχλσλ 

Δλεκεξσκέλε ιίζηα θηλδχλσλ 

Πρέδην εθδφζεσλ Νη αλακελφκελεο εκεξνκελίεο εθδφζεσλ κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα 
πνπ αλακέλεηαη λα πινπνηεί ε θάζε έθδνζε 

Έγγξαθν Πρεδίνπ ειέγρσλ Δλεκεξσκέλν έγγξαθν φπσο έρεη δηακνξθσζεί κεηά ην ηειεπηαίν 

παξαδνηέν. Ρν έγγξαθν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα αλαθνξά 
επηθχξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ ησλ πεξηνρψλ ειέγρνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθνχο ηαμηλνκεηέο (classifiers) θαη 

δηαθνξεηηθνχο ξαδηνκεηξηθνχο δείθηεο θαζψο θαη απνηειέζκαηα 
ειέγρσλ απφ ηνπο αιγνξίζκνπο εληνπηζκνχ κεηαβνιψλ. 

πνζηεξηθηηθφ πιηθφ 

ρξεζηψλ 

Δγρεηξίδηα ρξήζηε θαη άιιν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Αξρηθή έθδνζε 

βαζηζκέλε ζηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο  

Έγγξαθν αξρηηεθηνληθήο 

ινγηζκηθνχ θαη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο  

Δλεκεξσκέλν έγγξαθν πνπ πεξηέρεη αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο απφ 

δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο:  ησλ αξρηηεθηνληθά ζεκαληηθψλ 

πεξηπηψζεσλ ρξήζεο (use-case view), ησλ βαζηθψλ κεραληζκψλ θαη 
ζρεδηαζηηθψλ ζηνηρείσλ (logical view) καδί ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

παξάηαμεο (process view, deployment view) καδί κε ηπρφλ κνληέια 
δεδνκέλσλ (data models). Δπίζεο πξέπεη λα δηαηεζεί κηα αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ησλ APIs πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηαζχλδεζε ησλ 

ζπζηαηηθψλ. Νηηδήπνηε ππεξεζίεο REST πξέπεη λα πεξηγξαθνχλ κε 
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ηηο πξνδηαγξαθέο OPENApi. Δπίζεο πξέπεη λα παξέρνληαη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ φζνη αξγφηεξα 
ζα ζέινπλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ θψδηθα, κφιηο γίλεη δεκφζηα 

δηαζέζηκνο.   

Έγγξαθν ππνδνκήο 
αλάπηπμεο  

Δλεκεξσκέλν έγγξαθν κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ πεξηβάιινληνο 
αλάπηπμεο, πνπ πεξηιακβάλεη επεμήγεζε ησλ εξγαιείσλ θαη ηεο 

ππνζηήξημεο γηα απηνκαηνπνίεζε πνπ απαηηείηαη νχησο ψζηε λα 
ρηηζηεί θαη λα ηξέμεη ην έξγν (build and deploy) 

Έγγξαθν πεξηγξαθήο 

αιγνξίζκσλ 

Έγγξαθν πνπ πεξηγξάθεη ηνπο πην ζεκαληηθνχο αιγφξηζκνπο πνπ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί καδί κε ηηο ηηκέο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ παξακεηξνπνίεζή ηνπο. Ρν έγγξαθν ζα πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεη κηα αλαιπηηθή θαη εηο βάζνο πεξηγξαθή ηεο 

κεζνδνινγίαο ηαμηλφκεζεο ε νπνία λα θαιχπηεη φια ηα βήκαηα 
επεμεξγαζίαο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί (πεξηιακβάλνληαο θαη 

πεξηγξαθή ησλ markers γηα ηελ αλαγλψξηζε αγξαλάπαπζεο, 
ηερληθέο ηαμηλφκεζεο βνζθνηφπσλ θαη ηα βήκαηα γηα ηνλ εληνπηζκφ 

κεηαβνιψλ) 

Έθδνζε ζπζηήκαηνο 

ππνςήθηα γηα δηαλνκή 

Απηή ε έθδνζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν (ζε εχξνο θαη 

βάζνο) ησλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο) πνπ πεξηγξάθνληαη ζην έγγξαθν 
απαηηήζεσλ.  Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα πξέπεη λα είλαη πιήξεο. Ρν 

παξαδνηέν είλαη ην ίδην ην εθηειέζηκν ζχζηεκα, έηνηκν λα μεθηλήζεη 

“beta testing” θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ πεγαίν θψδηθα κε 
φιν ην ηζηνξηθφ εθδφζεσλ (βάζε δεδνκέλσλ, scripts, αξρηθά 

δεδνκέλα) θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ρηηζίκαηνο θαη εθηέιεζεο 
(building and deployment) πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα ηεζεί ην 

ζχζηεκα ζε παξαγσγηθή ρξήζε.  

 

 ΚΪλαο 8 (Νξφζεκν Γπλαηφηεηαο  πνςΪθηαο Έθδνζεο (Release Candidate Capability 

Milestone) 

Ρν έξγν ζα έρεη θηάζεη ζε απηφ ην νξφζεκν αλ ην πξντφλ είλαη πιήξεο θαη νη αιγφξηζκνη πιήξσο 

παξακεηξνπνηεκέλνη. Απφ ην ζεκείν απηφ ην πξντφλ δίλεηαη ζηνπο νξγαληζκνχο πιεξσκψλ, ζεσξείηαη 

ζηαζεξφ θαη έηνηκν γηα πξαγκαηηθή ρξήζε ρσξίο ζεκαληηθά (show-stopper) πξνβιήκαηα 

ΞαξαδνηΩν  ΞεξηγξαθΪ 

Δλεκεξσκέλν Έγγξαθν 

Απαηηήζεσλ 

Ξξφζζεηεο απαηηήζεηο φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί κεηά ην ηειεπηαίν 

παξαδνηέν 

Έγγξαθν ειέγρσλ Δλεκεξσκέλν έγγξαθν φπσο έρεη δηακνξθσζεί κεηά ην ηειεπηαίν 
παξαδνηέν. Ρν έγγξαθν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα αλαθνξά 

επηθχξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ ησλ πεξηνρψλ ειέγρνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθνχο ηαμηλνκεηέο (classifiers) θαη 
δηαθνξεηηθνχο ξαδηνκεηξηθνχο δείθηεο θαζψο θαη απνηειέζκαηα 

ειέγρσλ απφ ηνπο αιγνξίζκνπο γηα ηνλ εληνπηζκφ κεηαβνιψλ 

πνζηεξηθηηθφ πιηθφ 
ρξεζηψλ 

Δγρεηξίδηα ρξήζηε θαη άιιν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Ρειηθή έθδνζε 
βαζηζκέλε ζηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο  

Έγγξαθν αξρηηεθηνληθήο 

ινγηζκηθνχ θαη 

Δλεκεξσκέλν έγγξαθν πνπ πεξηέρεη αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο απφ 

δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο:  ησλ αξρηηεθηνληθά ζεκαληηθψλ 
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θαηεπζπληήξηεο γξακκέο  πεξηπηψζεσλ ρξήζεο (use-case view), ησλ βαζηθψλ κεραληζκψλ θαη 

ζρεδηαζηηθψλ ζηνηρείσλ (logical view) καδί ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 
παξάηαμεο (process view, deployment view) καδί κε ηπρφλ κνληέια 

δεδνκέλσλ (data models). Δπίζεο πξέπεη λα δηαηεζεί κηα αλαιπηηθή 
πεξηγξαθή ησλ APIs πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηαζχλδεζε ησλ 

ζπζηαηηθψλ. Νηηδήπνηε ππεξεζίεο REST πξέπεη λα πεξηγξαθνχλ κε 

ηηο πξνδηαγξαθέο OPENApi. Δπίζεο πξέπεη λα παξέρνληαη 
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ φζνη αξγφηεξα 

ζα ζέινπλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ θψδηθα, κφιηο γίλεη δεκφζηα 
δηαζέζηκνο.   

Έγγξαθν ππνδνκήο 

αλάπηπμεο  

Δλεκεξσκέλν έγγξαθν κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ πεξηβάιινληνο 

αλάπηπμεο, πνπ πεξηιακβάλεη επεμήγεζε ησλ εξγαιείσλ θαη ηεο 
ππνζηήξημεο γηα απηνκαηνπνίεζε πνπ απαηηείηαη νχησο ψζηε λα 

ρηηζηεί θαη λα ηξέμεη ην έξγν (build and deploy) 

Έγγξαθν πεξηγξαθήο 
αιγνξίζκσλ 

Έγγξαθν πνπ πεξηγξάθεη ηνπο πην ζεκαληηθνχο αιγφξηζκνπο πνπ 
έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί καδί κε ηηο ηηκέο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ παξακεηξνπνίεζή ηνπο. Ρν έγγξαθν ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη κηα αλαιπηηθή θαη εηο βάζνο πεξηγξαθή ηεο 
κεζνδνινγίαο ηαμηλφκεζεο ε νπνία λα θαιχπηεη φια ηα βήκαηα 

επεμεξγαζίαο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί (πεξηιακβάλνληαο θαη 
πεξηγξαθή ησλ markers γηα ηελ αλαγλψξηζε αγξαλάπαπζεο, 

ηερληθέο ηαμηλφκεζεο βνζθνηφπσλ θαη ηα βήκαηα γηα ηνλ εληνπηζκφ 

κεηαβνιψλ) 

Έθδνζε ζπζηήκαηνο 

ππνςήθηα γηα δηαλνκή 

Απηή ε έθδνζε ζα είλαη πιήξεο θαη ζα πξέπεη λα έρεη ιάβεη ππφςε 

ηεο ηπρφλ ιάζε θαη πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηε 

θάζε “beta testing”. Ν ζθνπφο απηήο ηεο έθδνζεο είλαη λα ειεγρζεί 
ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη λα ιπζνχλ πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί 

λα νθείινληαη ζηελ παξακεηξνπνίεζε ησλ αιγνξίζκσλ. Ρν 
παξαδνηέν απηφ είλαη έλα εθηειέζηκν ζχζηεκα έηνηκν λα μεθηλήζεη 

«release candidate testing» θαη ζα πεξηιακβάλεη θαη ηνλ πεγαίν 

θψδηθα καδί κε φιν ην ηζηνξηθφ εθδφζεσλ (βάζε δεδνκέλσλ, 
scripts, αξρηθά δεδνκέλα, παξάκεηξνη) θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

ρηηζίκαηνο θαη εθηέιεζεο (building and deployment) πνπ είλαη 
απαξαίηεηεο γηα λα ζέζνπλ ην ζχζηεκα ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία. 

 

 ΚΪλαο 9 (Νξφζεκν δηαλνκΪο πξντφληνο - Product Release Milestone) 

Ρν νξφζεκν έρεη επηηεπρζεί αλ νη αλαθνξέο ιαζψλ, κεηά ην ηειεπηαίν παξαδνηέν, δηνξζψλνληαη πην γξήγνξα 

απφ φηη ππνβάιινληαη. Πε απηφ ην ζεκείν ην πξντφλ είλαη πιήξεο θαη έηνηκν γηα γεληθή ρξήζε.  

ΞαξαδνηΩν  ΞεξηγξαθΪ 

Ρειηθή έθδνζε ηνπ 

πξντφληνο 

Ξιήξεο έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε φιν ην ηζηνξηθφ εθδφζεσλ, ηηο 

ηειηθέο πξνδηαγξαθέο, ηνλ πεγαίν θψδηθα καδί κε ηηο δηαδηθαζίεο 

ρηηζίκαηνο θαη εθηέιεζεο, ηα απαηηνχκελα αξρηθά δεδνκέλα θαη 
παξακέηξνπο 

Έγγξαθν ειέγρσλ Έγγξαθν πνπ πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ κε αλαθνξέο ζηνπο 

ειέγρνπο πνπ πινπνηήζεθαλ θαη εθηειέζηεθαλ θαη είραλ ζηφρν λα 
επηθπξψζνπλ ηε ζηαζεξφηεηα ηεο ηειηθήο έθδνζεο, θάιπςε 

ειέγρσλ θηι. Θα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φιε ηελ πιεξνθνξία απφ 

ηα έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ειέγρνπο ελεκεξσκέλα ψζηε 

ΑΔΑ: ΨΡ5Λ46ΨΧΞΧ-1ΒΡ



 

Πειίδα 110 απφ 119 

 

λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηπρφλ αιιαγέο απφ ην ηειεπηαίν 

παξαδνηέν. 

πνζηεξηθηηθφ πιηθφ 

ρξεζηψλ 

Δγρεηξίδηα ρξήζηε θαη άιιν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

Έγγξαθν αξρηηεθηνληθήο 
ινγηζκηθνχ θαη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο  

Ρν ηειηθφ έγγξαθν αξρηηεθηνληθήο ελεκεξσκέλν ψζηε λα 
πεξηιακβάλεη ηπρφλ αιιαγέο απφ ην ηειεπηαίν παξαδνηέν. Θα 

πξέπεη λα πεξηέρεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πξνγξακκαηηζκνχ γηα 

φζνπο ζέινπλ αξγφηεξα λα ζπλεηζθέξνπλ ζην έξγν.  

Έγγξαθν ππνδνκήο 
αλάπηπμεο  

Ξεξηγξαθή ηνπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο πνπ πεξηιακβάλεη 
επεμήγεζε φισλ ησλ εξγαιείσλ θαη ηεο ππνζηήξημεο γηα 

απηνκαηνπνίεζε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ην ρηίζηκν θαη ηελ 
εθηέιεζε (build/deployment) ηνπ έξγνπ  

Έγγξαθν πεξηγξαθήο 
αιγνξίζκσλ 

Ρν ηειηθφ έγγξαθν πνπ πεξηγξάθεη ηνπο βαζηθνχο αιγνξίζκνπο θαη 
ηηο ηηκέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξακεηξνπνίεζή ηνπο. 

Ξξέπεη λα πεξηιακβάλεη φιε ηελ πιεξνθνξία ησλ πξνεγνχκελσλ 
παξαδνηέα κε ελεκεξψζεηο θαη πξνζζήθεο ζε ηπρφλ αιιαγέο πνπ 

έγηλαλ απφ ην ηειεπηαίν παξαδνηέν. 

 

 

4.2 ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ 

Ζ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο ειέγρεη ην θάζε παξαδνηέν θπζηθφ αληηθείκελν σο πξνο ηελ πνζφηεηα, ηελ πνηφηεηα 

θαη ηηο πξνζεζκίεο παξάδνζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε. Ζ πηζηνπνίεζε ηνπ 

θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζπλίζηαηαη ζηελ εμέηαζε φισλ ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεψλ 

ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε.  

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εμέηαζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ε Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο ζπλεδξηάδεη 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηα ζρεηηθά επξήκαηα.  

Πηελ πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξεθθιίζεσλ θάζε παξαδνηένπ απφ ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο, ε Δπηηξνπή 

Ξαξαιαβήο δηαβηβάδεη εγγξάθσο ζηνλ Αλάδνρν - ην αξγφηεξν εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

επφκελε ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζήο ηνπ - ηηο παξαηεξήζεηο ηεο επί ηνπ παξαδνηένπ, πξνθεηκέλνπ ν 

Αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί κε απηέο θαη λα ην επαλππνβάιιεη θαηάιιεια δηνξζσκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν 

εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή ηνπ εγγξάθνπ ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο Δπηηξνπήο . 

Ζ δηαδηθαζία επαλππνβνιήο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη δχν (2) θνξέο εθηφο θαη αλ εγγξάθσο ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή απνδερζεί επηπιένλ κηα θνξά θαη θαηά ζπλέπεηα επεξεάδεηαη, αλαιφγσο ηεο ηαρχηεηαο 

παξαιαβήο ηεο θάζε Φάζεο, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ. 

Δπίζεο ε επηηξνπή, δηθαηνχηαη λα πξνβνχλ ζε επηηφπηεο επηζθέςεηο ζηελ έδξα/εο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηεο επηηφπνπ δηαπίζησζεο ησλ φξσλ ηεο ηερληθήο ηνπ 

πξνζθνξάο. 

Ζ παξάδνζε ηνπ Έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ε παξαιαβή ηνπ Έξγνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο, γίλνληαη 

ππνρξεσηηθά κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ ζα νξηζηνχλ ζηε Πχκβαζε. 

Πε θάζε πεξίπησζε θαη ζε νπνηαδήπνηε ζεκείν ηεο εμέιημεο ηνπ έξγνπ, εάλ ε Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο 

Έξγνπ δηαπηζηψλεη κε ζπκκνξθψζεηο κε ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο θαη ηηο ηηζέκελεο πξνδηαγξαθέο, 
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ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο δέθα (10) 

εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε γλσζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ επξεκάησλ.  

Δθφζνλ δηαπηζησζεί δηαηήξεζε ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ θαη κεηά ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ηνπ Αλαδφρνπ, 

παξάιεηςε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ή πξφζεζε παξαπιάλεζεο ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ, ηφηε ε Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο 

εηδνπνηεί ζρεηηθά ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ε νπνία κπνξεί λα εηζεγεζεί ηελ έλαξμε ησλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ θήξπμε ηνπ Αλαδφρνπ σο έθπησηνπ. 

Ζ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

Ξξσηνθφιινπ Νξηζηηθήο Ξαξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο. Αλάινγα κε ηα επξήκαηα ηεο 

Δπηηξνπήο, ζπληάζζεηαη Ξξσηφθνιιν Νξηζηηθήο Ξαξαιαβήο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο δε 

δηαπηζηψζεη ζνβαξέο ειιείςεηο ή απνθιίζεηο απφ ηηο νξηδφκελεο, ζηε ζχκβαζε πξνδηαγξαθέο ή Ξξσηφθνιιν 

Ξαξαιαβήο κε κείσζε Φπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζε πεξίπησζε πνπ ηκήκα ησλ παξαδνηέσλ παξνπζηάδεη 

ζνβαξέο ειιείςεηο ή απνθιίζεηο απφ ηηο νξηδφκελεο ή Ξξσηφθνιιν Απφξξηςεο ην νπνίν ζπληάζζεηαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ απνθιίζεσλ απφ ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε ηερληθά, ιεηηνπξγηθά θαη ινηπά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ θαη πεξηιακβάλεη επαξθή ηεθκεξίσζε ηεο απφξξηςεο. 

Πε πεξίπησζε πνπ παξαδνηέν θξηζεί νξηζηηθά κε απνδεθηφ, ηφηε ην δήηεκα ζα παξαπέκπεηαη ζην Ρκήκα 

Ξξνκεζεηψλ - Γηνίθεζε γηα πεξαηηέξσ δηαδηθαζίεο.  

 

 

ΑΟΘΟΝ 5  

ΗΠΣΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

Ζ ηζρχο ηεο ζχκβαζεο άξρεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη έρεη ρξνληθή δηάξθεηα  9 κελψλ.  

 

ΑΟΘΟΝ 6 

ΞΙΖΟΥΚΖ- ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 
Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Ινγηζηήξην ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθήο θαη 

Νηθνλνκηθήο πνζηήξημεο.  

Ν Αλάδνρνο, εθφζνλ ην επηζπκεί, εληφο κελφο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, κπνξεί λα ιάβεη 

πξνθαηαβνιή πνζνζηνχ  30% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο,  έλαληη εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξνθαηαβνιήο 

αλαγλσξηζκέλεο Ρξάπεδαο, φπσο ηζρχεη θαηά ηελ ππνγξαθή δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ζπκβάζεσλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ.  

Ζ πξνθαηαβνιή ζα είλαη έληνθε απφ ηεο θαηαβνιήο θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηφθνπ ζα ιακβάλεηαη ππφςε 

ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ δσδεθάκελεο δηάξθεηαο πξνζαπμεκέλν θαηά 

0,25% πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. 2/5/557/0026-10.9.01 ππνπξγηθή απφθαζε (πξψελ 

πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ) (ΦΔΘ 1209/Β/17.9.01). Ρν χςνο ηνπ επηηνθίνπ ζα είλαη ην ηζρχνλ 

θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο ή ηεο επηηαγήο θαη παξακέλεη ζηαζεξφ κέρξη ηελ 

εμάληιεζε ηνπ πνζνχ ηεο ρνξεγεζείζαο πξνθαηαβνιήο.  

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθαηαβνιήο απνδεζκεχεηαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηε κείσζε ηεο πξνθαηαβνιήο. H 

απφζβεζε ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ θάζε πιεξσκή ηνπ πνζνχ πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε.  

Νη κεηψζεηο απηέο γίλνληαη ζηαδηαθά κέρξη θαη ηελ ηειηθή εμφθιεζε 

Νη ινηπέο πιεξσκέο ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ 

παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηνπ έξγνπ, κε ην νπνίν ζα 
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πηζηνπνηείηαη ε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ παξαδνηένπ. Ζ αλαιπηηθή ζπζρέηηζε ησλ πιεξσκψλ κε 

ηα παξαδνηέα αθνινπζεί ηηο παξαθάησ θάζεηο, σο εμήο:  

I. ε 1ε πιεξσκή νξίδεηαη ζην 30% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκΪκαηνο, θαη θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ έθδνζε 

πξαθηηθνχ παξαιαβήο ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαδνηέσλ ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 

II. ε 2ε πιεξσκή νξίδεηαη ζην 30% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκΪκαηνο θαη θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ έθδνζε 

πξαθηηθνχ παξαιαβήο ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαδνηέσλ ηνπ δεχηεξνπ ηξηκήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 

III. ε 3ε πιεξσκή νξίδεηαη ζην 20% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκΪκαηνο θαη θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ έθδνζε 

πξαθηηθνχ παξαιαβήο ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαδνηέσλ ηνπ 1νπ εμακήλνπ 2022. 

IV. ε 4ε θαη ηειεπηαία πιεξσκή - απνπιεξσκή νξίδεηαη ζην 20% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκΪκαηνο θαη 

θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ έθδνζε πξαθηηθνχ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαδνηέσλ ηεο 

ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο. 

Δάλ ν αλάδνρνο έρεη εηζπξάμεη πξνθαηαβνιή, ηφηε ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο θαη ν ηφθνο πνπ αληηζηνηρεί ζε 

απηήλ ζπκςεθίδεηαη κε ηελ αμία θάζε ηκεκαηηθήο πιεξσκήο, φπσο πξνβιέπεηαη παξαπάλσ. Δμίζνπ, 

ζπκςεθηζκφο ζα γίλεηαη θαη ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθαηαβνιήο.  

Πηελ πεξίπησζε πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαθφςεη ηε ζχκβαζε ή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δηαθνπεί ε 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ν Αλάδνρνο ακείβεηαη γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξείρε 

κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο αλαθνίλσζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πεξί 

δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ παξαιεθζνχλ νξηζηηθά απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηα κέρξη ηφηε παξαδνηέα 

ηνπ.  

Ν Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή 

άιισλ Νξγαληζκψλ ε νπνία θαηά λφκν ηνλ βαξχλεη. Απαηηήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα νηαδήπνηε πιεξσκή δελ 

ζα γίλνληαη δεθηέο άλεπ ηεο εθ κέξνπο ηνπ θαηαζέζεσο ησλ αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη 

εγγξάθσλ (ηηκνιφγηα, απνδείμεηο, πηζηνπνηεηηθά θιπ.) πνπ αθνξνχλ ζηελ εμφθιεζε ησλ θφξσλ, 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ πνπ ηνλ βαξχλνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη 

θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 

Πε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξνζψπσλ άλεπ λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο ηα παξαζηαηηθά εθδίδνληαη 

απφ θάζε έλα κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ρσξηζηά, αλάινγα κε ηηο παξαζρεζείζεο ζην αληίζηνηρν 

δηάζηεκα ππεξεζίεο ηνπ κέινπο θαη ηνλ αλαισζέληα αλζξσπνρξφλν.   

 

ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

Θαηά ηελ πιεξσκή ζα παξαθξαηείηαη επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο Φ.Ξ.Α., γηα ηηο εηαηξείεο πνπ έρνπλ 

έδξα ηελ Διιάδα:  

 θφξνο 8% επί ηεο θαζαξήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ζχκθσλα κε ην Λ. 2198/94 (ΦΔΘ 43 Α/22.3.94)   

 πνζνζηφ 0,07% επί ηεο θαζαξήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ, ε νπνία ππφθεηηαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ 3% (πιένλ εηζθνξάο 20% ππέξ ΝΓΑ επί ηνπ 

ραξηνζήκνπ), ζχκθσλα κε  ηελ ππ΄ αξηζκ.  5143/5-12-2014 (ΦΔΘ Β΄ 3335/11-12-2014) απφθαζε ηνπ 

Αλαπιεξσηή πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ,  
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 θξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Ξξνκεζεηψλ, ζχκθσλα κε ην Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147/Α/8-8-2016). Ρν πνζφ 

απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη 

 θξάηεζε χςνπο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (Α.Δ.Ξ.Ξ.), ζχκθσλα κε ηελ 

ππ΄ αξηζκ. 1191/14-3-2017 ΘΑ. Γηα ηηο ινηπέο εηαηξείεο, φ,ηη πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα Λνκνζεζία.  

 Θξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί 

ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζε. Ρν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε 

πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη 

θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν 

θαη ηελ πιεξσκή.  

 

ΑΟΘΟΝ 7 
ΘΖΟΜΖ ΔΘΞΡΥΠΖΠ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ  

Ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε 

δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ: 

 α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016 πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, 

 β) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθπιήξσζε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ή/θαη δελ 

ζπκκνξθψζεθε κε ηηο ζρεηηθέο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ή ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

 γ) εθφζνλ δελ παξείρε ηηο ππεξεζίεο ή δελ ππέβαιε ηα παξαδνηέα ή δελ πξνέβε ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο 

κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη 

ζην άξζξν 217 ηνπ λ. 4412/2016 πεξί δηάξθεηαο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζίαο. 

Πηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζχκβαζε θαηά ηελ σο άλσ πεξίπησζε 

(γ), ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 203 ηνπ λ. 4412/2016 θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη 

λα πξνβεί ν αλάδνρνο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί, κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ φριεζεο. Αλ ε πξνζεζκία, πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξέιζεη, ρσξίο ν 

αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε 

πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο. 

Ν αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο ή αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

 

ΑΟΘΟΝ 8 

ΔΘΣΥΟΖΠΖ –  ΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ  

Ζ παξνχζα ζχκβαζε θαη ηα απνξξένληα απφ απηήλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ δελ 

κπνξνχλ λα εθρσξεζνχλ ή λα κεηαβηβαζζνχλ, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. 

Ρεο απαγφξεπζεο εμαηξείηαη ε εθρψξεζε ηεο ακνηβήο ηνπ Αλαδφρνπ ζε Ρξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ. 
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ΑΟΘΟΝ 9 

ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΝ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. 

Ν Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.  : 

1. Θέηεη ππ’ φςηλ ηνπ Αλαδφρνπ θάζε δπλαηή βνήζεηα θαη θάζε αλαγθαίν ζηνηρείν πνπ είλαη ρξήζηκν γηα ηελ 

θαιή εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

2. Ξαξέρεη εγθαίξσο φιεο ηηο πξνζήθνπζεο νδεγίεο γηα ηελ ηαρεία, πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 10 

ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 

Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί ηα θαζήθνληα πνπ αλαιακβάλεη κε ηε ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο, ηεο πξνθήξπμεο, ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ, δηαθνξεηηθά ππνρξενχηαη 

λα απνδεκηψζεη θαηά λφκν ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Αλάδνρνπ ππνγξάθεη ηε ζχκβαζε, θαη ηνλ εθπξνζσπεί έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο θαη λα ελεξγεί θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζχκβαζε.  

Ν εθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη, κεηαμχ άιισλ, εμνπζηνδνηεκέλνο λα ηνλ αληηπξνζσπεχεη ζε φια ηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζχκβαζε θαη λα δηεπζεηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχπηεη ή 

ζρεηίδεηαη κε ηε ζχκβαζε, ζπκκεηέρνληαο, φπνηε θαη φπνπ θιεζεί ζε ζπλαληήζεηο κε ηα αξκφδηα γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν φξγαλα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Ν Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο 

πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. Ζ 

Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε 

άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ηξίησλ.  

Ν Αλάδνρνο εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη πηζαλψλ ζπλεξγαηψλ, πνπ ζα 

δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο, ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο 

επαθέο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ησλ εθάζηνηε 

ππνδεηθλπνκέλσλ απφ απηήλ πξνζψπσλ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ 

αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, νπφηε ν Αλάδνρνο νθείιεη, άκεζα, λα πξνβεί ζε 

αληηθαηάζηαζή ηνπ κε άιιν πξφζσπν, αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ.  

Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ Αλάδνρν ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα Πχκβαζε. Ρεο απαγφξεπζεο εμαηξείηαη ε εθρψξεζε ηεο ακνηβήο ηνπ Αλαδφρνπ 

ζε Ρξάπεδαο ηεο επηινγήο ηνπ. 

Πε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη 

κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα 

αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  
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Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε 

αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. Πε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε 

ηξίηνπο απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ απαζρνιεί ν Αλάδνρνο, ππνρξενχηαη ν Αλάδνρνο κφλνο απηφο πξνο 

απνθαηάζηαζή ηεο.  

Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη έλσζε/ θνηλνπξαμία, ηα κέιε πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε/ θνηλνπξαμία, ζα 

είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ 

απνξξενπζψλ απφ ηελ παξνχζα ππνρξεψζεψλ ηνπο. Ρπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί 

θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ 

δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο κέινπο απφ ηηο 

επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ κειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο. 

Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη έλσζε/ θνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο, 

νπνηαδήπνηε απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο/ θνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ 

αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ 

επζχλε νινθιήξσζεο ηεο ζχκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ παξνρή 

πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο, κέζσ πεξηνδηθψλ αλαθνξψλ ηηο νπνίεο 

ππνβάιιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή βάζεη ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ (πξφηππα) παξαθνινχζεζεο θπζηθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο φπνηε ηα δεηήζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή. Πηελ πεξίπησζε πνπ απφ ηελ 

αμηνιφγεζε πξνθχπηεη αλάγθε γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξνκήζεηαο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ζπκπιεξσκαηηθή ππνβνιή 

δηεπθξηληζηηθψλ ζηνηρείσλ. 

Ν Αλάδνρνο επηθνηλσλεί ζε ηαθηηθή βάζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ελεκέξσζή ηεο 

ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο, ηπρφλ κεηαβνιέο ζην 

ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο ηνπ θαη ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδεη ν Αλάδνρνο θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξνκήζεηαο. 

 

ΑΟΘΟΝ 11 

ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ 

Ζ παξάδνζε θαη ε παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

Πε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηκεκαηηθήο παξάδνζεο, ή ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαδνηέσλ απφ ππέξβαζε 

ηκεκαηηθήο ή ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, κε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, επηβάιινληαη θπξψζεηο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ Λ. 4412/2016. 

Αλ παξέιζνπλ νη ζπκθσλεκέλεο εκεξνκελίεο παξάδνζεο θαη ηα παξαδνηέα δελ παξαδνζνχλ ζχκθσλα κε 

ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη πνηληθή ξήηξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 

218 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

ΑΟΘΟΝ 12 

ΚΔΡΑΘΔΠΖ Ή ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΠΚΒΑΡΗΘΝ ΣΟΝΛΝ 

Ν Αλάδνρνο κπνξεί λα δεηήζεη κεηάζεζε ή παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο ηεο Πχκβαζεο, εάλ 

πξνθχςνπλ ή αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ θαζπζηεξήζεηο, γηα έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο  : 
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 Δθπιήξσζε εληνιψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο  

θαη δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 Θάζε αλαζηνιή ηεο παξνρήο πξνκήζεηαο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Αλσηέξα βία. 

 Θάζε άιιε θαζπζηέξεζε πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ζ κεηάζεζε ρνξεγείηαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη πξηλ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ. 

Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά 

πξηλ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, κε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή 

θπξψζεσλ. Κεηά ηε ιήμε ηεο παξάηαζεο ζα θηλείηαη ε δηαδηθαζία θήξπμεο εθπηψηνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 13  

ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Πε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο ε Αλαζέηνπζα Αξρή, ρσξίο λα αιιάμεη ην αληηθείκελν ηεο 

Πχκβαζεο, κπνξεί ζε ζπκθσλία κε ηνλ Αλάδνρν, λα ηξνπνπνηήζεη κέξνο ηεο πξνκήζεηαο πνπ παξέρνληαη θαη 

πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ παξνρψλ ηνπ. 

Νη ηξνπνπνηήζεηο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ πξνζζήθεο, παξαιείςεηο, ππνθαηαζηάζεηο, αιιαγέο, φζνλ 

αθνξά ηελ πνηφηεηα, ηελ πξνθαζνξηζκέλε αιιεινπρία, κέζνδν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θ.ι.π., κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απηέο θξίλνληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο 

αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ σο επνπζηψδεηο θαη δελ αιινηψλνπλ ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο, φπσο απηφ 

νξίδεηαη ζηελ παξνχζα. 

Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

παξάδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Λ. 4412/2016. Πηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα 

ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη 

ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ εηδψλ, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 

θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.   

 

 ΑΟΘΟΝ 14 

ΑΘΔΡΖΠΖ ΘΑΗ ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ν Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ., κπνξεί ζε θάζε ζηηγκή λα θαηαγγείιεη αδεκίσο ηελ ζχκβαζε κε άκεζν απνηέιεζκα θαη 

εηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αλάδνρνο:  

1. Γελ εθηειεί ην έξγν θαη δελ παξέρεη πξνκήζεηεο ζχκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε θαη ηε ζχκβαζε. 

2. Γελ ζπκκνξθψλεηαη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ηελ εηδνπνίεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αλ ηνλ 

θαιεί λα  παχζεη ηελ παξακέιεζε ή αζέηεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, ε νπνία ζέηεη ζε ζνβαξφ 

θίλδπλν ζηελ πξνζήθνπζα θαη εθπξφζεζκε παξνρή ηεο πξνκήζεηαο. 

3. Αξλείηαη ή ακειεί λα εθηειέζεη ηηο εληνιέο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
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4. Δθρσξεί ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο ή ζπλάπηεη ππεξγνιαβίεο. 

5. Δκθαλίδεηαη λνκηθή αληθαλφηεηα πνπ εκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

6. Δπέξρεηαη νξγαλσηηθή αιιαγή ζηελ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα 

νιηθή ή κεξηθή δηαδνρή ηνπ, ιφγσ εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο απφ άιινλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο πιεξνί 

ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο πνπ θαζνξίζηεθαλ αξρηθά θαη έρεη θαηαξηηζζεί πξφζζεηε πξάμε γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε απηή. 

Ν Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνλ αλάδνρν φηη δελ ηεξεί ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, 

αλαθέξνληάο ηνπ ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο θαη γλσξίδνληάο ηνπ φηη αλ δελ ζπκκνξθσζεί άκεζα, ζα πξνβεί 

ζε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί θαη παξνπζηαζζνχλ εθ λένπ πξνβιήκαηα, 

ηνλ εηδνπνηεί επηά εκέξεο (7) πξηλ λα θαηαγγείιεη ηελ ζχκβαζε. 

Ν Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ., δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 133 ηνπ 

Λ. 4412/2016. 

 

ΑΟΘΟΝ 15 

ΞΛΔΚΑΡΗΘΑ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ 

Όιν ην λέν πιηθφ πνπ παξάγεηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο 

πξνκήζεηαο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 23-Ξλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, ζα απνηειεί πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν έρεη ην δηθαίσκα λα ην επαλαρξεζηκνπνηήζεη ειεχζεξα. Ρα ζρεηηθά πλεπκαηηθά 

θαη ζπγγεληθά δηθαηψκαηα ξεηψο εθρσξνχληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ρσξίο ηελ θαηαβνιή πξφζζεηεο ακνηβήο 

πέξαλ ηεο πξνβιεπφκελεο ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε. Όιν ην πιηθφ πνπ παξάγεηαη ζα παξαδίδεηαη ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 

ηεο παξνχζαο, αιιά θαη θαηά ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμεο ή ιχζε ηεο ζχκβαζεο. Ζ κεηαβίβαζε πάζεο 

θχζεσο δηθαησκάησλ επί ηνπ πιηθνχ επέξρεηαη κε ηελ θαηαβνιή ηεο αληίζηνηρεο ακνηβήο. 

Πε πεξίπησζε άζθεζεο αγσγήο ή ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηξίην γηα νπνηνδήπνηε 

ζέκα ζρεηηθά κε ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ παξαδνηέσλ ηεο πξνκήζεηαο ή ησλ δεκηνπξγεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξαγσγή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα 

εηδνπνηήζεη ακέζσο θαη γξαπηά κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα 

ακπλζεί, δηθαζηηθά θαη εμσδηθαζηηθά, γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, έλαληη ηνπ ηξίηνπ.  

Πε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο αθελφο βαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα ηα νπνία ζα θιεζεί λα θαηαβάιεη ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη θάζε δηθαζηηθήο δαπάλεο ή ακνηβήο 

δηθεγφξσλ, αθεηέξνπ ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία 

πνπ ζα ππνζηεί απφ ελδερφκελε απνδνρή ηεο παξαπάλσ αγσγήο ή ηνπ έλδηθνπ κέζνπ.  

 

ΑΟΘΟΝ 16 

ΓΥΠΗΓΗΘΗΑ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή  θαη ν Αλάδνρνο ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά, πνπ ηπρφλ ζα 

πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Πχκβαζεο. 

Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα δηθαζηήξηα Αζελψλ, 

εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ θαη ην Θνηλνηηθφ δίθαην. 
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ΑΟΘΟΝ 17 

ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ 

Ππλνκνινγείηαη ξεηά φηη, θαηά ηα ινηπά ηζρχεη ε κε αξ. …………. ππνβιεζείζα ηερληθννηθνλνκηθή πξνζθνξά 

ηνπ Αλαδφρνπ θαζψο θαη ε ππ’ αξηζ. ……………….. πξνθήξπμε δεκφζηνπ ειεθηξνληθνχ αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ 

ηα νπνία επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ εληαίν θείκελν θαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο, ζε φζα 

ζεκεία δελ ηξνπνπνηνχληαη κε απηήλ ηελ ζχκβαζε. 

Ρα παξαπάλσ ζπκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη πξνο απφδεημή 

ηνπο ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε, ε νπνία αλαγλψζζεθε θαη ππνγξάθεθε απφ φινπο ηνπο 

ζπκβαιιφκελνπο ζε ηξία (3) αληίηππα εθ ησλ νπνίσλ έλα έιαβε ν αλάδνρνο. 

 

 
ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 
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9.  ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΔΛΗΑΗΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΠΚΒΑΠΖΠ (ΔΔΔΠ) 
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