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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
Α∆ΑΜ: 
 
Αριθµός Πρωτ.: 22165 
Ηµεροµηνία:  17 / 6 / 2020 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση     : Ίωνος ∆ραγούµη  1, (Τ.Θ.: 1259) 
Ταχ. Κώδικας: 411 10  ΛΑΡΙΣΑ 
Πληροφορίες : Ελένη ∆ΡΑΚΟΥ 
Τηλέφωνο      : 2413 500273 
FAX               : 2410 250372 
E-mail            : tpe@larissa-dimos.gr 
Web site         : www.larissa.gov.gr 

 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.112,17 ΕΥΡΩ 
(συµπεριλαµβανοµένου 24% ΦΠΑ) 
ΧΡΗΣΗ: 2020 
 
Κ.Α. : 70.6266.90001 «ΣΥΝΤΗΡΤΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» 
CPV:  72261000-2 «Υπηρεσίες υποστήριξης λογισµικού» 

 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΤΑ-GENESIS ΚΑΙ S.H.R.M.S. ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ  

 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
 
 
Λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Την ανάγκη χρήσης βελτιωµένων εκδόσεων λογισµικού ΟΤΑ-GENESIS και S.H.R.M.S., που είναι 
εγκατεστηµένο και λειτουργεί στο ∆ήµο Λαρισαίων και τεχνικής υποστήριξής του για το έτος 2020. 

2. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

3. Τον Ν.3463/2006 (Κ.∆.κ.Κ.) (ΦΕΚ 114 Α) και ειδικότερα το άρθρο 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε 
την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α) και διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 
377 παρ.1 περίπτωση 38 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α). 

4. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

5. Την υπ’ αριθµ. 1822/26-5-2020 Απόφαση ∆ηµάρχου Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α: Ω∆3ΖΩΛΞ-
ΙΨΚ, Α∆ΑΜ: 20REQ006767427) και τη δέσµευση στο οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της πίστωσης 
α/α 858/2020 ποσού 24.112,17 ευρώ από τον Κ.Α. 70.6266.90001 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» του οικονοµικού έτους 2020. 

6. Τις µε αρ.πρωτ. 18340/22-5-2020 Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 
7. Την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 296/4-6-2020 µε την οποία εγκρίθηκαν α) η διενέργεια 

«Υπηρεσιών Παραχώρησης ∆ικαιώµατος Χρήσης Βελτιωµένων Εκδόσεων Λογισµικού ΟΤΑ-
Genesis και S.H.R.M.S. και Τεχνικής Υποστήριξής του» µε Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό, β) οι Τεχνικές 
Προδιαγραφές της Υπηρεσίας και γ) οι όροι ∆ιακήρυξης του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού. 

 
διακηρύσσει 

 
Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό που θα διενεργηθεί µε κατάθεση σφραγισµένων προσφορών και µε κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής για τις 
«Υπηρεσίες Παραχώρησης ∆ικαιώµατος Χρήσης Βελτιωµένων Εκδόσεων Λογισµικού ΟΤΑ-Genesis 
και S.H.R.M.S. και Τεχνικής Υποστήριξής του», συνολικού προϋπολογισµού 19.445,30 € (χωρίς 
ΦΠΑ) ή 24.112,17 € (συµπεριλαµβανοµένου 24% ΦΠΑ), σύµφωνα µε τις µε αρ.πρωτ. 18340/22-5-
2020 Τεχνικές Προδιαγραφές της αρµόδιας Υπηρεσίας και το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «∆ηµόσιες 
Συµβάσεις Εργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 
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Άρθρο 1ο : Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής και Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ∆ήµος Λαρισαίων, Ίωνος ∆ραγούµη 1 (Τ.Θ. 1259), 411 10, 

Λάρισα, τηλ.κέντρο: 2413 500200, fax: 2410 250372, διεύθυνση διαδικτύου www.larissa.gov.gr, 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου protokolo@larissa-dimos.gr.  

Η Υπηρεσία που διενεργεί τον παρόντα διαγωνισµό είναι η ∆/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού 
Τµήµα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστηµάτων και Επικοινωνιών, Ίωνος ∆ραγούµη 1, 412 22 
Λάρισα, 3ος όροφος. 

Αρµόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών σχετικών µε τον διαγωνισµό είναι οι: Χρήστος 
Τοπαλίδης, τηλ.: 2413 500330, e-mail: tpe@larissa-dimos.gr και Ελένη ∆ράκου, τηλ.: 2413 
500273,  e-mail: tpe@larissa-dimos.gr.  
 
 
Άρθρο 2ο : Περιγραφή φυσικού αντικειµένου της σύµβασης – Είδος διαδικασίας 

Η παρούσα ∆ηµόσια Σύµβαση αφορά Υπηρεσίες παραχώρησης δικαιώµατος χρήσης 
βελτιωµένων εκδόσεων λογισµικού ΟΤΑ-GENESIS και S.H.R.M.S. και τεχνικής 
υποστήριξής του, συνολικού προϋπολογισµού 19.445,30 € συν 24% ΦΠΑ 4.666,87 € = 
24.112,17 €. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται µέχρι 31/12/2020. 

Οι άδειες χρήσης του ΟΤΑ-GENESIS είναι για 109 χρήστες, του S.H.R.M.S. για τη διαχείριση 
3.700 εργαζοµένων και ζητείται τεχνική υποστήριξη των εφαρµογών και βάσης διαχείρισης των 
εφαµογών συνολικά έως 130 ωρών. Οι εφαρµογές ΟΤΑ-GENESIS και S.H.R.M.S. είναι προϊόντα 
της εταιρείας «SingularLogic Ανώνυµη Εταιρεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και Εφαρµογών 
Πληροφορικής», µε τον διακριτικό τίτλο «SingularLogic A.E.». 

Η αναλυτική περιγραφή και ο προϋπολογισµός του εγκατεστηµένου λογισµικού και των ωρών 
Τεχνικής Υποστήριξης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 
Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟ 

1 ΟΤΑ HRMS ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ 3700 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

99 1 2.000,00 2.000,00 

2 ΟΤΑ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ –ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 99 1 1.000,00 1.000,00 

3 ΟΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 99 1 176,00 176,00 

4 ΟΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 99 1 176,00 176,00 

5 ΟΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 99 1 200,00 200,00 

6 ΟΤΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 99 1 176,00 176,00 

7 ΟΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 99 1 300,00 300,00 

8 ΟΤΑ ΤΕΛΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ, ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΛΑΪΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ – ∆ΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ 99 1 300,00 300,00 

9 ΟΤΑ ΤΑΠ 99 1 300,00 300,00 

10 ΟΤΑ ΤΕΛΗ 2-5% & ΠΑΡΕΠΙ∆ΗΜΟΥΝΤΩΝ - 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

99 1 300,00 300,00 

11 ΟΤΑ Α∆ΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 99 1 176,00 176,00 

12 ΟΤΑ Κ.Ο.Κ   99 1 200,00 200,00 

13 ΟΤΑ ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ (περιλαµβάνει Εκλογικούς 
Καταλόγους και Μητρώο Αρρένων) 99 1 0,00 0,00 

14 ΟΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 99 1 0,00 0,00 

15 ΟΤΑ ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
(ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ – ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ) 99 1 2.000,00 2.000,00 

16 ΟΤΑ ΤΕΛΗ ΒΟΣΚΗΣ 99 1 75,00 75,00 

17 ΟΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΛΚ 99 1 200,00 200,00 

18 RELEASE EXTRA USERS 10 10 25,00 250,00 

19 WEB SERVICES 99 1 500,00 500,00 

20 ΜΗΤΡΩΟ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 99 1 500,00 500,00 

21 ΟΠ∆ – Στοχοθεσία 99 1 600,00 600,00 

22 Ληξιπρόθεσµες Οφειλές 99 1 400,00 400,00 

23 Μισθώµατα Ακινήτων 99 1 300,00 300,00 
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Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟ 

24 BI Easy Connect (Connector SHR Genesis) 1 1 500,00 500,00 

25 Oracle 11g RDBMS Standard Edition 1Υ Support 5 1 156,30 156,30 

26 Εισπράξεις Χρεών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
myGalaxy 99 1 500,00 500,00 

27 ∆ιαχείριση Οχηµάτων 99 1 500,00 500,00 

28 ∆ιαχείριση Προµηθειών 99 1 300,00 300,00 

29 ∆ηµοτική Περιουσία (Περιουσιολόγιο) 99 1 600,00 600,00 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    12.685,30 

30 Τεχνική Υποστήριξη (σε ώρες)  130 52,00 6.760,00 

 ΣΥΝΟΛΟ    19.445,30 

 Φ.Π.Α. 24%    4.666,87 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    24.112,17 

Κοινό λεξιλόγιο ∆ηµοσίων Συµβάσεων CPV: 72261000-2 «Υπηρεσίες υποστήριξης λογισµικού» 
 

Η διαδικασία ανάθεσης θα είναι Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός µε κριτήριο  την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής.  

Οι προσφορές πρέπει να συµµορφώνονται τις µε αρ.πρωτ. 18340/22-5-2020 Τεχνικές 
Προδιαγραφές της αρµόδιας Υπηρεσίας και θα αφορούν το σύνολο των υπηρεσιών (χρήσης 
βελτιωµένων εκδόσεων και τεχνικής υποστήριξης) για λόγους βέλτιστης συνεργασίας της 
Υπηρεσίας µε τον Ανάδοχο. Προσφορές που θα αφορούν µέρος των υπηρεσιών δεν θα 
γίνονται δεκτές. 
 
 
Άρθρο 3ο : Χρόνος υποβολής προσφορών – Προσβασιµότητα στα έγγραφα της σύµβασης 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Λαρισαίων, Ίωνος ∆ραγούµη 1, Τ.Κ. 
412 22 Λάρισα, στον 3ο όροφο στο Τµήµα Υποστήριξης Πληροφορικών Συστηµάτων και 
Επικοινωνιών, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διαγωνισµού στις 30/6/2020 ηµέρα Τρίτη και η 
παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 11:30 π.µ. και θα λήξει στις 12:00 µ. Οι προσφορές 
θα κατατίθενται εγγράφως, στην ελληνική γλώσσα και σε κλειστό φάκελο, όπως περιγράφεται 
στα άρθρα 5, 6 και 7. 

Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω ∆/νση και 
ταχυδροµικώς ή µε άλλο τρόπο (εκτός ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) και να παραλαµβάνονται µε 
απόδειξη, µε την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγουµένη της 
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Οι προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε 
οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρµόδιο όργανο του διαγωνισµού. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόµενο της ∆ιακήρυξης, των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, του Τ.Ε.Υ.∆. (Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης) και του 
εντύπου οικονοµικής προσφοράς µέσω της ιστοσελίδας του ∆ήµου Λαρισαίων 
www.larissa.gov.gr στην Ενότητα «Ενηµέρωση» / «Προκηρύξεις Έργων Προµηθειών», από όπου 
µπορούν να τα προµηθεύονται δωρεάν. 
 
 
Άρθρο 4ο : ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό 

Οι οικονοµικοί φορείς που υποβάλλουν προσφορά (προσφέροντες) και, σε περίπτωση 
ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε: 
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης 
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης 
δηµοσίων συµβάσεων. 
Ως «οικονοµικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή δηµόσιος φορέας ή ένωση 

αυτών των προσώπων ή/και φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων 
επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών ή/και έργου, προµήθεια προϊόντων ή 
παροχή υπηρεσιών. 

Με την υποβολή της προσφοράς τεκµαίρεται ότι οι προσφέροντες έχουν λάβει γνώση των 
όρων της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύµβασης και τους αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 
 
 
Άρθρο 5ο : Λόγοι αποκλεισµού – Κριτήρια επιλογής 
5.1)Οι αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα από τη συµµετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύµβασης αν αποδεικνύεται ότι υπάρχει εις βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του 
οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της 
Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται 
στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (A' 48), 

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ЕЕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης 
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η 
οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (A' 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία 
των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε 
το ν. 4198/2013 (A' 215). 
Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

5.2)Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης οποιοσδήποτε οικονοµικός 
φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 
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α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου 
είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και 

β) µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 

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

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να µεριµνήσει να αποκτήσει εγκαίρως τα πιστοποιητικά της 
παρούσας παραγράφου ώστε να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς. 

5.3)Κριτήριο επιλογής αποτελεί η εγγραφή του οικονοµικού φορέα σε ένα από τα επαγγελµατικά ή 
εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος - µέλος εγκατάστασης του. Για την Ελλάδα είναι το 
Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. Το αντικείµενο της δραστηριότητας του 
οικονοµικού φορέα, όπως θα περιγράφεται στο αντίστοιχο πιστοποιητικό Επιµελητηρίου, πρέπει 
να είναι σχετικό µε το αντικείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης ∆ηµόσιας Σύµβασης. 

5.4) Κριτήριο επιλογής, σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας δεν είναι ο κατασκευαστής του 
λογισµικού, αποτελεί η βεβαίωση ότι ο οικονοµικός φορέας είναι µεταπωλητής των προϊόντων 
της κατασκευάστριας εταιρείας SingularLogic Α.Ε. στον χώρο των Ο.Τ.Α. και είναι επίσηµος 
υποστηρικτής των εφαρµογών της SingularLogic Α.Ε. στον χώρο των Ο.Τ.Α. 

5.5)Κριτήριο επιλογής, σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας δεν είναι ο κατασκευαστής του 
λογισµικού, αποτελεί η βεβαίωση ότι ο οικονοµικός φορέας παρέχει τις υπηρεσίες της παρούσας 
διακήρυξης σε ένα τουλάχιστον ∆ήµο παρόµοιου µεγέθους µε το ∆ήµο Λαρισαίων (140.000 
κατοίκων περίπου), κατά το ελάχιστον τα δύο προηγούµενα έτη. 

 
 
Άρθρο 6ο : Περιεχόµενο προσφορών και τρόπος υποβολής τους 
6.1) Οι προσφορές, µε ποινή απόρριψης της προσφοράς, θα πρέπει να υποβάλλονται µέσα σε 

σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α) η λέξη Προσφορά  
β) η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής, 
γ) ο τίτλος της σύµβασης, 
δ) η ηµεροµηνία του διαγωνισµού 
ε) τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα (του φυσικού ή νοµικού προσώπου και σε περίπτωση 
ένωσης όλων των οικονοµικών φoρέων που την αποτελούν) 

6.2) Ο σφραγισµένος φάκελος προσφοράς (της παρ. 6.1) θα περιέχει τα ακόλουθα: 
6.2.1) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» που θα 

πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχει:  
α) το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) για διαδικασίες σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ. 
158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ 3698 Β) 
και  
β) τα νοµιµοποιτηικά έγγραφα εκπροσώπησης του οικονοµικού φορέα.  
Οδηγίες συµπλήρωσης του ΤΕΥ∆ καθορίστηκαν µε τις υπ' αριθ. 161/2016 Απόφαση της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κατευθυντήρια Οδηγία 15) και υπ’ 
αριθ. 3/2018 (Κατευθυντήρια Οδηγία 23). Το έντυπο υπογράφεται από τον εκπρόσωπο 
του οικονοµικού φορέα ή από τον υπόχρεο/υπόχρεους που περιγράφονται στο τελευταίο 
εδαφίο της παρ. 5.1 της παρούσας. Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο 
νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό 
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή 
για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.  

 Επισηµαίνεται ότι για το Μέρος IV:Κριτήρια επιλογής, ο οικονοµικός φορές συµπληρώνει 
µόνο την Ενότητα α «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής». 
Στη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισµού δεν απαιτείται εγγυητική συµµετοχής. 
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6.2.2) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Οι υπηρεσίες που 
θα προσφερθούν θα συµµορφώνονται µε τις µε αρ.πρωτ. 18340/22-5-2020 Τεχνικές 
Προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 

6.2.3) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» ο οποίος 
περιέχει το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς (θα είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου www.larissa.gov.gr, µαζί µε όλα τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης). Η οικονοµική 
προσφορά δίδεται σε ευρώ και υπογράφεται και µονογράφεται ανά φύλλο από το φυσικό 
πρόσωπο, από τον νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης 
είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε από τον εκπρόσωπό τους νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένο. Η Οικονοµική Προσφορά πρέπει να αφορά το σύνολο των υπηρεσιών 
διακήρυξης κι όχι µέρος αυτών. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της 
παρ. 6.1 

6.3) Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζεται στο άρθρο 80 
του Ν.4412/2016. Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη - µε ειδικό 
τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται 
από µετάφραση στην ελληνική. 

6.4) Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής δεν επιτρέπονται και 
απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται τέτοιες. 

6.5) Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον 
αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή 
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συµπλήρωση τους, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στα άρθρα 91 και 102 του Ν.4412/2016. 

6.6) Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις 
απαιτούµενες εξηγήσεις στην προκαθορισµένη προθεσµία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν 
αποδεκτές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 

6.7)Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση. 
 
 
Άρθρο 7ο : Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 90 
ηµερολογιακών ηµερών από την επόµενη της ηµεροµηνίας κατάθεσης προσφορών. Προσφορά 
που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από 90 ηµέρες απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για τυχόν 
παράταση της ισχύος της προσφοράς ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του 
Ν.4412/2016. 
 
 
Άρθρο 8ο : Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών – διαδικασία του διαγωνισµού – 

ισοδύναµες προσφορές 
8.1) Η αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού (συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 75/2020 Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής, Α∆Α: 6Α04ΩΛΞ-Ψ91), σε δηµόσια συνεδρίαση, προβαίνει στην έναρξη 
της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 
3 της παρούσας. Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την παραπάνω 
ηµεροµηνία στην αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, µισή ώρα 
πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η 
υποβολή που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 
προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης 
από τον πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και 
µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. Προσφορές που υποβάλλονται 
εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των 
νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών 
συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς. 
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Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. 

8.2) Τα επιµέρους στάδια έχουν ως εξής: 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, 
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται από την επιτροπή διαγωνισµού 
όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά 
φύλλο. Η επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται 
από τα µέλη της. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
µονογράφονται και φυλάσσονται, προκειµένου να αποσφραγιστούν αφού ολοκληρωθεί η 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

β) Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών 
των οποίων τα «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» έγιναν δεκτά, σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές µε αρ.πρωτ. 18340/22-5-2020 της Υπηρεσίας και συντάσσει πρακτικό µε τα 
αποτελέσµατα ελέγχου. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται 
στις 1/7/2020 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. σε δηµόσια συνεδρίαση και ακολουθεί 
σχετική ανακοίνωση τιµών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 
προηγούµενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

8.3) Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου η οποία κοινoποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016  

8.4) Σε περίπτωση που προκύψουν ισοδύναµες προσφορές, δηλαδή προσφορές που θα 
παρουσιάσουν την ίδια ακριβώς τιµή, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση 
µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της επιτροπής διαγωνισµού και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων 

 
 
Άρθρο 9ο : Προθεσµίες - Ενστάσεις 
9.1) Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες µέχρι τις 23/6/2020 (ή µέχρι 

7 ηµέρες πριν την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή προσφορών) και η αναθέτουσα 
αρχή οφείλει να τις απαντήσει µέχρι τις 26/6/2020 (ή το αργότερο µέχρι 4 ηµέρες πριν την 
προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή προσφορών) Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν 
έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν 
απαιτείται από τις αναθέτουσες αρχές να παρατείνουν την ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού.  

9.2) Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι 
πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι 
24/6/2020 (ή σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη 
δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών, συνυπολογιζοµένων και των ηµεροµηνιών της δηµοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών, σύµφωνα µε το άρθρο 127 παρ. 1 του Ν.4412/2016). 

9.3) Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από 
γνώµη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 75/2020 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, Α∆Α: 6Α04ΩΛΞ-Ψ91) εντός προθεσµίας δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικά µέσα 
σύµφωνα µε το άρθρο 376 παρ. 11 του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της 
διακήρυξης η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Μετά την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών 
τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται µε την 
κατάθεση της ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις 
εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης (δηλαδή 194,45 ευρώ). Το παράβολο αυτό 
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αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 
 
Άρθρο 10ο : Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης  
10.1)Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισµού ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να 
υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν µε το ΤΕΥ∆ της παρ. 6.2.1 της παρούσας 
και πιο συγκεκριµένα των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο Άρθρο 5 της 
παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται ή 
αποστέλλεται εµπρόθεσµα στην αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού. 

10.2)Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα 
συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται 
αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 

10.3)Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 
στο ΤΕΥ∆ είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο 
χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν 
από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 
αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του Άρθρου 5 της παρούσας ή η 
πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του Άρθρου 
5 της παρούσας, τότε απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και εφαρµόζονται 
κατά περίπτωση οι διατάξεις των παρ.3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016. 

10.4)Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού 
από την επιτροπή διαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή για τη 
λήψη απόφασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας (σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ.3 έως 5 
του άρθρου 103 του Ν.4412/2016) είτε της κατακύρωσης της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 

10.5)Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

10.6)Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά µέσα) που καλείται να προσκοµίσει ο 
προσωρινός ανάδοχος στην προθεσµία της παραγράφου 10.1 της παρούσας είναι τα εξής: 
α) για τα όσα δηλώθηκαν στην Ενότητα Α του ΜΕΡΟΥΣ III του ΤΕΥ∆, Υπεύθυνη ∆ήλωση του 
Ν.1599/1986 µε την οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονοµικού φορέα για κανέναν από τους λόγους της παρ. 1 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αφορά τον οικονοµικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου 
ή, σε αντίθετη περίπτωση, όλα τα πρόσωπά που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 5.1 της παρούσας (π.χ. σε περίπτωση εταιρείας Α.Ε. αφορά τον ∆ιεθύνοντα 
Σύµβουλο και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου). Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται 
από τον οικονοµικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή το νόµιµο εκπρόσωπό του 
σε περίπτωση νοµικού προσώπου και συνοδεύεται από τα νοµιµοποιητικά έγγραφα ισχύουσας 
εκπροσώπησης του οικοµικού φορέα.  

β) για τα όσα δηλώθηκαν στην Ενότητα Β του ΜΕΡΟΥΣ III του ΤΕΥ∆:   
 αα) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρµόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του 
ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά 
στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους 
εγκατάστασης ή και µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία (θα αφορά την κύρια και την 
επικουρική ασφάλιση).  

 ββ) Εφόσον ο οικονοµικός φορέας φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικά ενηµερότητας για 
χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο. Σε περίπτωση που ο φορέας δε φορολογείται στην Ελλάδα, 
βεβαίωση από την αρµόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και 
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ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής 
του. Τα παρόντα δικαιολογητικά σε περίπτωση ένωσης εκδίδονται για κάθε φορέα – µέλος που 
την αποτελούν. 

 Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να µεριµνήσει να αποκτήσει εγκαίρως τα πιστοποιητικά της 
παρούσας παραγράφου ώστε να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς. 

γ) όσον αφορά τα Κριτήρια επιλογής του ΜΕΡΟΥΣ IV του ΤΕΥ∆:  
 αα) Πιστοποιητικό εγγραφής σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται 
στη χώρα εγκατάστασής του (για την Ελλάδα είναι το Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο). Από το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να προκύπτει η εγγραφή του στο εν 
λόγω µητρώο και το αντικείµενο δραστηριότητάς του, σχετικό µε αυτό της παρούσας 
σύµβασης. Το παρόν δικαιολογητικό σε περίπτωση ένωσης εκδίδεται για κάθε φορέα – µέλος 
που την αποτελούν. 

 ββ) Βεβαίωση ότι ο οικονοµικός φορέας είναι µεταπωλητής των προϊόντων της 
κατασκευάστριας εταιρείας SingularLogic Α.Ε. στον χώρο των Ο.Τ.Α. και είναι επίσηµος 
υποστηρικτής των εφαρµογών της SingularLogic Α.Ε. στον χώρο των Ο.Τ.Α. 

 γγ) Βεβαίωση ότι ο οικονοµικός φορέας παρέχει τις υπηρεσίες της παρούσας διακήρυξης σε 
ένα τουλάχιστον ∆ήµο παρόµοιου µεγέθους µε το ∆ήµο Λαρισαίων (140.000 κατοίκων 
περίπου), κατά το ελάχιστον τα δύο προηγούµενα έτη. 

 
 
Άρθρο 11ο : Κατακύρωση – Σύναψη σύµβασης 
11.1)Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων 

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

11.2)Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον 
ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 10.6 της παρούσας, 
έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

11.3)Μετά την επέλευση του χρονικού διαστήµατος που ορίζεται στην παράγραφο 9.2 της παρούσας 
και την κοινοποίηση την απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, εντός είκοσι (20) ηµερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

11.4)Η υπογραφή της σύµβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

 
 
Άρθρο 12ο : Ματαίωση της διαδικασίας 
12.1)Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά από γνώµη της επιτροπής 

διαγωνισµού, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης 
όλων των προσφορών ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων ή συµµετεχόντων, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύµβασης ή 

β) στην περίπτωση της 11.4 της παρούσας. 
12.2)Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς 

αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, µετά από γνώµη της επιτροπής διαγωνισµού, 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα 
αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο, 

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης, 
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, 
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ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016 (υπέρβαση του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του οικονοµικού φορέα). 

στ)για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως ιδίως δηµόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

12.3)Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 
αναθέτουσα αρχή µπορεί, µετά από γνώµη της επιτροπής διαγωνισµού, να ακυρώσει µερικώς τη 
διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµα της ή να αποφασίσει την επανάληψη της 
από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη. 

 
 
Άρθρο 13ο : Εγγυήσεις 
13.1)Στη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισµού δεν απαιτείται εγγυητική συµµετοχής. 
13.2)Για συµβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των 20.000,00 € (άνευ ΦΠΑ) δεν απαιτείται 

εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
 
 
Άρθρο 14ο : Σειρά ισχύος εγγράφων της σύµβασης 

Η σειρά ισχύος των εγγράφων της σύµβασης είναι: 
α) η ∆ιακήρυξη, 
β) ο νόµος 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Εργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
β) οι Τεχνικές Προδιαγραφές µε αρ.πρωτ. 18340/22-5-2020 της Υπηρεσίας και 
γ) η Οικονοµική προσφορά του ανάδοχου. 
 
 
Άρθρο 15ο : Πηγή χρηµατοδότησης και τρόπος πληρωµής 
15.1)Η προµήθεια χρηµατοδοτείται από «Ιδίους Πόρους» από τον Κ.Α. 70.6266.90001 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» οικονοµικού έτους 2020 (υπ’ αριθµό 1822/26-5-2020 Απόφαση 
∆ηµάρχου Ανάληψης Υποχρέωσης, Α∆Α: Ω∆3ΖΩΛΞ-ΙΨΚ, Α∆ΑΜ: 20REQ006767427).  

15.2)Η τιµολόγηση και πληρωµή των υπηρεσιών θα γίνει ως εξής:  
αα) για τις εφαρµογές που περιγράφονται στον αναλυτικό πίνακα του Άρθρου 2 µε α/α 1 έως και 
29, άπαξ, αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης και για  
ββ) την Τεχνική Υποστήριξη (α/α 30), τµηµατικά κάθε τρίµηνο (αρχής γενοµένης από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και µέχρι 31/12/2020), µετά από αναλυτική τριµηνιαία 
κατάσταση κατανάλωσης ωρών από τον ανάδοχο. Ώρες που δεν θα αναλωθούν δεν 
τιµολογούνται ούτε µεταφέρονται σε επόµενη χρήση. 

15.3)Στην πληρωµή των υπηρεσιών επιβάλλονται κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Σύµφωνα 
µε το άρθρο 4 του Ν.4013/2011, στις κρατήσεις περιλαµβάνεται και κράτηση ύψους 0,07 % υπέρ 
των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 200 του Ν.4412/2016. 

 
 
Άρθρο 16ο : ∆ηµοσιότητα 

Η παρούσα διακήρυξη θα δηµοσιευθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 66 του 
Ν.4412/2016. Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευτεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και σε µία τοπική 
εφηµερίδα. Τα έξοδα δηµοσίευσης της Περίληψης της ∆ιακήρυξης σε µία τοπική εφηµερίδα 
βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο (Ν. 3801/09). 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόµενο της ∆ιακήρυξης, των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, του εντύπου οικονοµικής προσφοράς και του Τυποποιηµένου Εντύπου 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) µέσω της ιστοσελίδας του ∆ήµου Λαρισαίων www.larissa.gov.gr 
στην Ενότητα «Ενηµέρωση - Προκηρύξεις Έργων Προµηθειών», από όπου µπορούν να τα 
προµηθεύονται δωρεάν. 
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Άρθρο 17ο : ∆ιάρκεια παροχής των υπηρεσιών 
Ο ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες που περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές µε 

αρ.πρωτ. 18340/22-5-2020 της Υπηρεσίας µέχρι τις 31/12/2020. 
 
 
Άρθρο 18ο : Κήρυξη οικονοµικού φορέα έκπτωτου 
18.1)Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και 

από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα 
από γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού: 
α) στην περίπτωση της παραγράφου 11.4 της παρούσας και 
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε 
τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες 
διατάξεις. 

18.2)Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύµβαση όταν: 
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

18.3)Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 
επιβάλλονται, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής 
διαγωνισµού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, 
αθροιστικά οι κυρώσεις της παρ.4 το άρθρου 203 του Ν.4412/2016. 

 
 
  Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
  Επιχειρησιακού Σχεδιασµού  
  και Τεχνικών Έργων 
  
 
 
 
 
 
 
  Γεώργιος ΣΟΥΛΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  
 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση     : Ίωνος ∆ραγούµη  1, (Τ.Θ.: 1259) 
Ταχ. Κώδικας: 411 10  ΛΑΡΙΣΑ 
Πληροφορίες : Ελένη ∆ΡΑΚΟΥ 
Τηλέφωνο     : 2413 500273 
FAX              : 2410 250372 
E-mail           : tpe@larissa-dimos.gr 

 
 
 
 
Λάρισα,  22 / 5 / 2020 
Αρ. Πρωτ.: 18340 
 
 

 

 
 
ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές υπηρεσίων παραχώρησης δικαιώµατος χρήσης βελτιωµένων 

εκδόσεων λογισµικού ΟΤΑ-GENESIS και S.H.R.M.S. και υπηρεσιών υποστήριξής του 
 

 
Ο ∆ήµος Λαρισαίων έχει εγκατεστηµένα και λειτουργεί τα λογισµικά πακέτα OTA-Genesis, 

S.H.R.M.S. (Μισθοδοσία – Παρακολούθηση Προσωπικού) και Singular Enterprise της εταιρείας 
SingularLogic Α.Ε., για τα οποία έχει προµηθευτεί άδειες χρήσης σε προηγούµενα έτη. 

 
1) Γενική περιγραφή υπάρχοντος µηχανογραφικού εξοπλισµού και εφαρµογών 

Οι εφαρµογές είναι εγκατεστηµένες σε εξυπηρετητές (servers) του ∆ήµου Λαρισαίων ως εξής: 
α) Σε Dell PowerEdge R710 µε λειτουργικό σύστηµα Windows Server 2008 R2 Enterprise (64 bit) 

και Oracle 11g Standard Edition βρίσκεται o ∆ιακοµιστής ∆εδοµένων (Data Server), ο 
∆ιακοµιστής Υπηρεσιών (Application Server) και Πελάτης (Client) της εφαρµογής ΟΤΑ-Genesis, ο 
Data Server της εφαρµογής SHRMS και ο Data Server της εφαρµογής Singular Enterprise. 

β) Σε Dell PowerEdge 1850 µε λειτουργικό σύστηµα Windows Server 2003 Standard Edition 
βρίσκεται ∆ιακοµιστής Web Υπηρεσιών (Web Server) της εφαρµογής ΟΤΑ-Genesis. 

γ) Σε Dell PowerEdge R530 µε λειτουργικό σύστηµα Windows Server 2012 R2 Standard Edition 
βρίσκεται ∆ιακοµιστής Web Υπηρεσιών (Web Server) της εφαρµογής ΟΤΑ-Genesis 

δ) Σε προσωπικό υπολογιστή (PC) µε λειτουργικό σύστηµα Windows XP Professional SP3 
βρίσκεται ∆ιακοµιστής Web Υπηρεσιών (Web Server) της εφαρµογής ΟΤΑ-Genesis. 
Οι σταθµοί εργασίας είναι προσωπικοί υπολογιστές (PC) είτε µε λειτουργικό σύστηµα Windows 

XP Professional SP3 και Oracle client 8i ή 9i είτε µε λειτουργικό σύστηµα Windows 10 Professional 
(64 bit) µε Oracle 11g client (32 bit).  

Οι άδειες χρήσης του ΟΤΑ-Genesis είναι για 109 χρήστες και του SHRMS για τη διαχείριση 3.700 
εργαζοµένων. Για την εφαρµογή Singular Enterprise δεν παρέχονται νέες εκδόσεις αλλά µόνο 
τηλεφωνική υποστήριξη. 

 
2) Γενική περιγραφή αιτούµενων υπηρεσιών 

Οι αιτούµενες υπηρεσίες αφορούν: 
α) Την παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης βελτιωµένων εκδόσεων λογισµικού ΟΤΑ-Genesis για 109 

(99 + 10 extra) χρήστες και S.H.R.M.S. (Μισθοδοσία-Παρακολούθηση Προσωπικού) για τη 
διαχείριση 3.700 εργαζοµένων, της εταιρείας SingularLogic Α.Ε. µέχρι 31/12/2020.  

β) Την υπηρεσία υποστήριξης Oracle 11g RDBMS Standard Edition για 5 χρήστες, µέχρι 
31/12/2020. 

γ) Την Τεχνική Υποστήριξη των παραπάνω εφαρµογών συνολικού χρόνου 130 (εκατόν τριάντα) 
ωρών. Περιλαµβάνεται και η τηλεφωνική υποστήριξη της εφαρµογής Singular Enterprise, η οποία 
συνεχίζει να λειτουργεί στο ∆ήµο µας χωρίς νέες εκδόσεις. 
Η τιµολόγηση των υπηρεσιών των περιπτώσεων (α) και (β) θα γίνει άπαξ αµέσως µετά την 

υπογραφή της σύµβασης. Η τιµολόγηση της περίπτωσης (γ) θα γίνεται τµηµατικά κάθε τρίµηνο 
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(αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και µέχρι 31/12/2020) µετά από την 
αναλυτική τριµηνιαία κατάσταση κατανάλωσης ωρών από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ.  

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ πρέπει να είναι µεταπωλητής των προϊόντων της κατασκευάστριας εταιρείας 
SingularLogic Α.Ε. στον χώρο των Ο.Τ.Α. και είναι επίσηµος υποστηρικτής των εφαρµογών της 
SingularLogic Α.Ε. στον χώρο των Ο.Τ.Α. 

 
3) Αναλυτική περιγραφή αιτούµενων υπηρεσιών 

Οι εφαρµογές πρέπει να ενηµερώνονται ώστε να ανταποκρίνονται πάντοτε στην κείµενη 
νοµοθεσία και να βελτιώνονται όταν ανακαλύπτονται αστοχίες ή δυσλειτουργίες. Οι νέες εκδόσεις τους 
πρέπει να γίνονται άµεσα διαθέσιµες στο ∆ήµο, να δίνονται σαφείς οδηγίες (γραπτές ή προφορικές) 
για την εγκατάστασή τους, παραµετροποίηση ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή απαιτούν και να 
συνοδεύονται από αναλυτικές περιγραφές των αλλαγών  που έχουν ενσωµατωθεί (σε νέα πεδία και 
λειτουργίες). Αν κατά την εγκατάσταση νέας έκδοσης απαιτείται επεξεργασία δεδοµένων, η εργασία 
αυτή θα γίνεται χωρίς πρόσθετη αµοιβή. 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ οφείλει να προβεί σε κάθε απαιτούµενη ρύθµιση στο λειτουργικό σύστηµα του 
εξυπηρετητή (server), στο σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων και στους υπολογιστές των 
χρηστών που είναι απαραίτητες για την ορθή λειτουργία της εφαρµογής. Επίσης, σε συνεργασία µε το 
∆ήµο οφείλει να προβεί στην ορθή παραµετροποίηση της εφαρµογής, έτσι ώστε να παραδοθεί σωστά 
προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις του ∆ήµου και να είναι εύχρηστη και αποδοτική για τους χρήστες. 

Σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή µηχανήµατος εξυπηρετητή  του συστήµατος (server), ο 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ οφείλει, χωρίς άλλη αµοιβή, να µεταφέρει το λογισµικό του συστήµατος και τις 
εφαρµογές στο καινούργιο σύστηµα. Η εν λόγω εργασία µπορεί να γίνει µόνο µία φορά το έτος. 

Σε περίπτωση που χρειαστεί επαναφορά των αντιγράφων ασφαλείας, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα 
προσφέρει εργασίες Restore, αναδόµησης και επισκευής δεδοµένων, εφαρµογών και λογισµικού 
συστήµατος, εκτός από το λειτουργικό σύστηµα. 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα παρέχει υπηρεσίες system for oracle, υπηρεσίες Συµβούλου Εφαρµογών και 
θα εκπαιδεύει τα στελέχη που θα υποδειχθούν από το ∆ήµο στην αποδοτική χρήση των εφαρµογών. 
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες και η εκπαίδευση θα γίνονται στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου µε διάθεση 
εξειδικευµένου προσωπικού. 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα παρέχει Προληπτική Συντήρηση που αποσκοπεί στην πρόληψη προβληµάτων 
και στη βελτίωση λειτουργίας των εφαρµογών. Αναφέρονται ενδεικτικά: 
- Περιοδικό ανά εξάµηνο έλεγχο της βάσης δεδοµένων για σφάλµατα και διαδικασίες 
συντήρησης όπως π.χ. συµπίεση βάσης δεδοµένων. 
- Περιοδική ανά τρίµηνο ανάγνωση των αντιγράφων ασφαλείας που τηρούνται από το ∆ήµο. 
 Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα παρέχει ∆ιορθωτική Συντήρηση, δηλαδή εργασίες που αποσκοπούν στην 
αφαίρεση / αναίρεση αστοχιών / ελαττωµάτων ή αποκλίσεων από την ισχύουσα νοµοθεσία ή τις 
οδηγίες χρήσης της εφαρµογής που έχουν δοθεί από τον κατασκευαστή του.  
 Οι παραπάνω εργασίες περιλαµβάνονται στο δικαίωµα απόκτησης και χρήσης των 
βελτιωµένων εκδόσεων των εφαρµογών και δεν αφαιρούνται από το χρόνο παροχής υπηρεσιών 
Τεχνικής Υποστήριξης. 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα παρέχει Τεχνική Υποστήριξη, δηλαδή τηλεφωνική ή άλλη επικοινωνία ή 
επέµβαση τεχνικού στο λογισµικό που αποσκοπεί στην υποστήριξη της καθηµερινής λειτουργίας των 
εφαρµογών. Η υπηρεσία αυτή δεν υποκαθιστά την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση τους. Για 
τις ώρες που αναλώθηκαν για την υπηρεσία αυτή πρέπει να δίνεται αναλυτική κατάσταση στο ∆ήµο 
κάθε τρίµηνο (ή συντοµότερα αν ζητηθεί). Στις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης περιλαµβάνεται και το 
λογισµικό SINGULAR ENTERPRISE (Genesis) (χωρίς νέες εκδόσεις µόνον την απαραίτητη 
τηλεφωνική υποστήριξη) για τη συνέχιση της λειτουργίας του λογισµικού. Ο χρόνος απόκρισης σε 
κλήση του πελάτη αναλύεται στο παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας Επιπέδου Υπηρεσιών 
Ωράριο υποστήριξης ∆ευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-17:00 

Εργάσιµες Ηµέρες 

Επιτρεπτός αριθµός τηλεφωνικών κλήσεων στο 
κέντρο κλήσεων του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Απεριόριστος 
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Επιτρεπτός αριθµός συνδέσεων αποµακρυσµένης 
πρόσβασης 

Απεριόριστος 

Χρόνος Ανταπόκρισης Εντός 2 ωρών 

Επίσκεψη τεχνικού στο χώρο του ∆ήµου Εντός 48 ωρών 

Εάν ο ∆ήµος εκδηλώσει πρόθεση για κατά παραγγελία επέκταση του προγράµµατος, οι ώρες 
που θα αναλωθούν για την επέκταση µπορούν να αναλωθούν από τις ώρες Τεχνικής Υποστήριξης. 

 
4) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

Η αναλυτική περιγραφή και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός των εγκατεστηµένων εφαρµογών και 
των ωρών Τεχνικής Υποστήριξης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΝ 

1 ΟΤΑ HRMS ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ 3700 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 99 1 2.000,00 2.000,00 

2 ΟΤΑ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ – ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 99 1 1.000,00 1.000,00 

3 ΟΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 99 1 176,00 176,00 

4 ΟΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 99 1 176,00 176,00 

5 ΟΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 99 1 200,00 200,00 

6 ΟΤΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 99 1 176,00 176,00 

7 ΟΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 99 1 300,00 300,00 

8 ΟΤΑ ΤΕΛΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ, ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΛΑΪΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ – ∆ΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ 99 1 300,00 300,00 

9 ΟΤΑ ΤΑΠ 99 1 300,00 300,00 

10 ΟΤΑ ΤΕΛΗ 2-5% & ΠΑΡΕΠΙ∆ΗΜΟΥΝΤΩΝ - 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 99 1 300,00 300,00 

11 ΟΤΑ Α∆ΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 99 1 176,00 176,00 

12 ΟΤΑ Κ.Ο.Κ   99 1 200,00 200,00 

13 ΟΤΑ ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ (περιλαµβάνει Εκλογικούς 
Καταλόγους και Μητρώο Αρρένων) 99 1 0,00 0,00 

14 ΟΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 99 1 0,00 0,00 

15 ΟΤΑ ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
(ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ – ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ) 99 1 2.000,00 2.000,00 

16 ΟΤΑ ΤΕΛΗ ΒΟΣΚΗΣ 99 1 75,00 75,00 

17 ΟΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΛΚ 99 1 200,00 200,00 

18 RELEASE EXTRA USERS 10 10 25,00 250,00 

19 WEB SERVICES 99 1 500,00 500,00 

20 ΜΗΤΡΩΟ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 99 1 500,00 500,00 

21 ΟΠ∆ – Στοχοθεσία 99 1 600,00 600,00 

22 Ληξιπρόθεσµες Οφειλές 99 1 400,00 400,00 

23 Μισθώµατα Ακινήτων 99 1 300,00 300,00 

24 BI Easy Connect (Connector SHR Genesis) 1 1 500,00 500,00 

25 Oracle 11g RDBMS Standard Edition 1Υ Support 5 1 156,30 156,30 

26 Εισπράξεις Χρεών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
myGalaxy 

99 1 500,00 500,00 

27 ∆ιαχείριση Οχηµάτων 99 1 500,00 500,00 

28 ∆ιαχείριση Προµηθειών 99 1 300,00 300,00 

29 ∆ηµοτική Περιουσία (Περιουσιολόγιο) 99 1 600,00 600,00 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    12.685,30 

30 Τεχνική Υποστήριξη (σε ώρες)  130 52,00 6.760,00 

 ΣΥΝΟΛΟ    19.445,30 

 Φ.Π.Α. 24%    4.666,87 

 ΣΥΝΟΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    24.112,17 
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Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΝ 

Κοινό λεξιλόγιο ∆ηµοσίων Συµβάσεων CPV: 72261000-2 «Υπηρεσίες υποστήριξης λογισµικού» 

 
 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 70.6266.90001 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» του 
προϋπολογισµού εξόδων του έτος 2020. 
 
 
 
 

Λάρισα 22/5/2020 
 
 

   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Η Συντάξασα Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Ο Αν. Προϊστάµενος ∆/νσης 
 
 
 
 
 
  ∆ράκου Ελένη Τοπαλίδης Χρήστος Αριστοτέλης Κωστούλας 
 ΠΕ11 Πληροφορικής µε βαθµό Α΄ ΠΕ11 Πληροφορικής µε βαθµό Α΄ ΠΕ ∆ιοικητικός/Οικονοµικός 
    µε βαθµό Α΄ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
 
 

Της Επιχείρησης …………………………………………………………………………………… 
 µε έδρα …………………………………………………………………………………………….. 
ΑΦΜ:……………………………………….∆ΟΥ………………………………………………… 
τηλέφωνο…………………………. φαξ ……….………………………… 
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου…………………………………………….e-mail………………………… 

 
 
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ) 24.112,17 € 

Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
 (χωρίς ΦΠΑ) 

σε € 

ΣΥΝΟΛΟ 
 (χωρίς ΦΠΑ) 

σε € 

1 
ΟΤΑ HRMS ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ – 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ 
3700 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

99 1   

2 
ΟΤΑ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ–ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

99 1   

3 ΟΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 99 1   

4 ΟΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 99 1   

5 ΟΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 99 1   

6 ΟΤΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 99 1   

7 ΟΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 99 1   

8 
ΟΤΑ ΤΕΛΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ, 
∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ – 
∆ΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ 

99 1   

9 ΟΤΑ ΤΑΠ 99 1   

10 
ΟΤΑ ΤΕΛΗ 2-5% & 
ΠΑΡΕΠΙ∆ΗΜΟΥΝΤΩΝ - 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

99 1   

11 ΟΤΑ Α∆ΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 99 1   

12 ΟΤΑ Κ.Ο.Κ   99 1   

13 
ΟΤΑ ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ (περιλαµβάνει 
Εκλογικούς Καταλόγους και Μητρώο 
Αρρένων) 

99 1   

14 ΟΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 99 1   

15 
ΟΤΑ ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ – 
∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ) 

99 1   

16 ΟΤΑ ΤΕΛΗ ΒΟΣΚΗΣ 99 1   

17 ΟΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΛΚ 99 1   

18 RELEASE EXTRA USERS 10 10   

19 WEB SERVICES 99 1   

20 ΜΗΤΡΩΟ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 99 1   

21 ΟΠ∆ – Στοχοθεσία 99 1   

22 Ληξιπρόθεσµες Οφειλές 99 1   

23 Μισθώµατα Ακινήτων 99 1   

24 BI Easy Connect (Connector SHR 
Genesis) 1 1   

25 Oracle 11g RDBMS Standard Edition 1Υ 
Support 5 1   

26 Εισπράξεις Χρεών και Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών myGalaxy 99 1   

27 ∆ιαχείριση Οχηµάτων 99 1   





Σελίδα 19 από 34 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ) 24.112,17 € 

Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
 (χωρίς ΦΠΑ) 

σε € 

ΣΥΝΟΛΟ 
 (χωρίς ΦΠΑ) 

σε € 
28 ∆ιαχείριση Προµηθειών 99 1   

29 ∆ηµοτική Περιουσία (Περιουσιολόγιο) 99 1   

30 Τεχνική Υποστήριξη (σε ώρες)  130   

Προσφερόµενη Τιµή (χωρίς ΦΠΑ)  

Φ.Π.Α. 24%  

Προσφερόµενη Τιµή (µε ΦΠΑ)  

 
Ο προσφέρων (Υπογραφή - σφραγίδα) 

 
 
 
 
 

Ηµεροµηνία …...................... 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

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

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ) 
- Ονοµασία: [∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [6167] 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΙΩΝΟΣ ∆ΡΑΓΟΥΜΗ 1, ΛΑΡΙΣΑ, 412 22] 
- Αρµόδιος για πληροφορίες: [∆ΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ] 
- Τηλέφωνο: [2413 500273] 
- Ηλ. ταχυδροµείο: [tpe@larissa-dimos.gr] 
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.larissa.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV): 
[ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΤΑ-GENESIS ΚΑΙ S.H.R.M.S. ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ, CPV 
72261000-2 «Υπηρεσίες υποστήριξης λογισµικού»] 
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [……] 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……] 
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 





Σελίδα 22 από 34 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

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

[   ] 

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

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

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

 

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

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

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

Τρόπος συµµετοχής: 
Απάντηση: 
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Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δηµόσιας σύµβασης από κοινού µε 
άλλους

v; 

[] Ναι [] Όχι 

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

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τµήµατα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή των 
τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός φορέας 
επιθυµεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα 
να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοµατεπώνυµο 
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

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

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  
Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονοµικών φορέων προκειµένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται στο µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 
και κανόνες που καθορίζονται στο µέρος V 
κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του 
παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και 
υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών.  
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 
απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 
πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 
οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να 
συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς. 
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας  
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης σε τρίτους υπό 
µορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόµενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύµβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής 

αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηviii · 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου

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

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

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

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

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

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκανxx: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxi, στην 
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

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

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

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

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

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

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του στους τοµείς του εργατικού 
δικαίουxxiv; 

 
 
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισµού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει 
ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους 
ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 
Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων κριτηρίων 
επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι 
ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω 
τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxv, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση 
σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxvi. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος 
Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική 
περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 
 
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i

 
 
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

vi
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 

του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 

απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 

κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

viii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

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

x
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά 

όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά 

και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η 

κείμενη νομοθεσία). 

xi
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  

όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 

Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 

αυτήν Πρωτοκόλλων. 
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xii

 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

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

1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατL εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxi
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

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

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 

των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
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xxvi

 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 

συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  




