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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Ι.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το υπό προκήρυξη έργο αποσκοπεί στην ανάθεση των υπηρεσιών επέκτασης και αναβάθμισης του 

υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος λογιστικής διαχείρισης του Τ.Ε.Ε. και ειδικότερα, της παροχής των 

απαραίτητων υπηρεσιών που αφορούν την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την ανάπτυξη, εγκατάσταση και 

παραμετροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων καθώς και τη διασύνδεση αυτών με το υφιστάμενο 

πληροφοριακό σύστημα λογιστικής διαχείρισης του Τ.Ε.Ε. Επίσης, για την αποτελεσματική λειτουργία και 

επίτευξη της ανάρτησης των οικονομικών στοιχείων καθώς και της αυτόματης ενημέρωσης από τη Γενική 

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στη διασύνδεση των 

αντιστοίχων πληροφοριακών συστημάτων με το σύστημα της Διαύγειας καθώς και με το σύστημα της Γ.Γ.Π.Σ. 

 

Το Συμβατικό Αντικείμενο του Έργου γενικά περιλαμβάνειτην: 

• αυτόματη συμπλήρωση πληροφοριών και την αυτόματη ανάρτηση οικονομικών στοιχείων στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

• αυτόματη ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) για την 

ταυτοποίηση οφειλετών  (φυσικών και νομικών προσώπων) 

• παροχή δυνατότητας ταμειακού προγραμματισμού 

• online δημοσίευση του προϋπολογισμού στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. 

• μοναδικοποίηση των συναλλασσομένων 

• δημιουργία αρχείου ΕΑΠ για την πληρωμή των σχετικών ενταλμάτων 

• παραμετροποίηση αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών και συντάξεων το οποίο υποβάλεται στο ΤΑΧΙS.  

 

Ι.2.     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

Στα πλαίσια των εργασιών της επέκτασης και αναβάθμισης της λειτουργικότητας του υφιστάμενου 

πληροφοριακού συστήματος των οικονομικών υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε., ο Ανάδοχος θα προβεί στην υλοποίηση 

νέων λειτουργιών σε επίπεδο εφαρμογών και λειτουργικών διαδικασιών. Ακολούθως παραθέτονται οι 

προδιαγραφές των υπό επέκταση και αναβάθμιση εφαρμογών ή λειτουργικών διαδικασιών. 

 

Εφαρμογή Ανάρτησης Οικονομικών Στοιχείων στη «Διαύγεια» 

Αντικείμενο της εφαρμογής αποτελεί η ανάπτυξη διαδικασιών αυτόματης ανάρτησης των οικονομικών 

στοιχείων στο σύστημα της «Διαύγειας». Για την εκπλήρωση αυτής της αυτοματοποίησης απαιτείται η 

ανάπτυξη διαδικασιών διαλειτουργίας της υπό ανάπτυξης εφαρμογής με τις υφιστάμενες αρμόδιες 

εφαρμογές του  κεντρικού συστήματος οικονομικής διαχείρισης. Το βασικό χαρακτηριστικό της εν λόγω 

εφαρμογής είναι η διαλειτουργικότητά της με το σύστημα της Διαύγειας, ώστε να υλοποιείται η απ’ ευθείας 
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ανάρτηση σε αυτήν οικονομικών στοιχείων του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος οικονομικής 

διαχείρισης του T.E.E.  Τέτοια οικονομικά στοιχεία είναι οι εκθέσεις ανάληψης δαπάνης, τα εντάλματα κλπ.  

Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης και εγκατάστασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει και περαιτέρω, 

να παραμετροποιήσει την πληροφοριακή εφαρμογή τόσο στην κεντρική οικονομική υπηρεσία, όσο και στα 17 

Περιφερειακά Τμήματα του Τ.Ε.Ε. 

 

Εφαρμογή Διασύνδεσης και Αυτόματης Ενημέρωσης από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 

Συστημάτων  (Γ.Γ.Π.Σ.) για την Ταυτοποίηση Οφειλετών (Φυσικών & Νομικών Προσώπων) 

Με απώτερο στόχο την ταυτοποίηση οφειλετών φυσικών και νομικών προσώπων, ο ανάδοχος θα πρέπει να 

αναπτύξει πληροφοριακή εφαρμογή, η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα της διασύνδεσης με τη Γενική 

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων καθώς και τη δυνατότητα άμεσης και αυτόματης ενημέρωσης με 

στοιχεία που σχετίζονται για την ταυτοποίηση των οφειλετών  (φυσικών και νομικών προσώπων). Το βασικό 

χαρακτηριστικό της εν λόγω εφαρμογής είναι η διαλειτουργικότητά της με τη Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), ώστε να επιτρέπει την ταυτοποίηση οφειλετών, φυσικών και νομικών 

προσώπων.   

 

Εφαρμογή Διασύνδεσης και on-line Δημοσίευσης του Προϋπολογισμού στην Ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή, η οποία θα διασυνδεθεί μέσω αρθρώματος με την υφιστάμενη εφαρμογή 

διαχείρισης του προϋπολογισμού, θα παρέχει αυτόματα την επίκαιρη κατάσταση του προϋπολογισμού στην 

ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε.  Μέσω της υπό ανάπτυξης εφαρμογής θα παρέχεται η δυνατότητα διασύνδεσης αυτής 

με το υφιστάμενο κεντρικό σύστημα οικονομικής διαχείρισης του Τ.Ε.Ε. με απώτερο πληροφοριακό στόχο την 

online δημοσίευση του προϋπολογισμού στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. Η πληροφοριακή απόδοση της εφαρμογής 

θα παρέχει on-line εικόνα των εσόδων και των εξόδων του Τ.Ε.Ε. στην τρέχουσα οικονομική χρήση. Επιπλέον, 

η πληροφοριακή απόδοση της εφαρμογής θα πρέπει να εμφανίζει και τους προϋπολογισμούς των 

προηγούμενων οικονομικών περιόδων. 

 

Εφαρμογή Ταμειακού Προγραμματισμού 

Για την άμεση και αυτόματη ενημέρωση της επιτελικής διοίκησης του Τ.Ε.Ε., απαιτείται η ανάπτυξη μιας 

πληροφοριακής εφαρμογής η οποία θα παρουσιάζει την adhoc κατάσταση του ταμείου. Η πληροφοριακή 

αναζήτηση θα γίνεται μέσω απλών και σύνθετων κριτηρίων, ενώ η πληροφοριακή απόδοση θα παρουσιάζεται 

σε επίπεδο κατάστασης. Μέσω της εφαρμογής του «ταμειακού προγραμματισμού», τα επιτελικά στελέχη του 

Τ.Ε.Ε. θα μπορούν να ενημερώνονται για την κατάσταση των ταμειακών διαθεσίμων ή την κατάσταση της 

πληρωμής των προμηθευτών. Τα επιπλέον ερωτήματα που θα διαχειρίζεται η υπό ανάπτυξη εφαρμογή θα 

εξειδικευτούν και θα καταγραφούν κατά την περίοδο της εκπόνησης μελέτης εφαρμογής. 
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Εφαρμογή Μοναδικοποίησης  Συναλλασσόμενων 

Στο Μητρώο Συναλλασσόμενων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος έχουν παρατηρηθεί 

περιπτώσεις όπου τα ατομικά στοιχεία ενός συναλλασσόμενου έχουν καταχωρηθεί σε περισσότερες της μίας 

καρτέλες. Η ελλιπής καταχώρηση στοιχείων συναλλασσόμενων και ο ανεπαρκής έλεγχος διασταύρωσης με τα 

ήδη καταχωρισμένα δεδομένα του συστήματος αποτελούν τη βασική αιτία του προβλήματος. Για την 

αποκατάσταση αυτού του φαινομένου και ειδικότερα, για την επίλυση αυτού βάση προσυμφωνημένων 

κριτηρίων, ο ανάδοχος θα πρέπει να μελετήσει το υφιστάμενο πρόβλημα, να καταγράψει τα κριτήρια 

υλοποίησης και στη συνέχεια, να σχεδιάσει και να αναπτύξει πληροφοριακή εφαρμογή μοναδικοποίησης των 

στοιχείων των συναλλασσόμενων. 

 

Δημιουργία αρχείου ΕΑΠ για την Πληρωμή Ενταλμάτων Δαπανών 

Στην εφαρμογή δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας και εξαγωγής αρχείου ΕΑΠ από παραστατικά και τα 

εντάλματα δαπανών. Τα παραστατικά και εντάλματα δαπανών τα οποία πληρώνονται μέσω ΕΑΠ όπως είναι οι 

συμβάσεις έργου, τα οδοιπορικά κ.ο.κ.) θα έχουν την ένδειξη ότι “Συμμετέχουν” σε ΕΑΠ, έτσι ώστε να είναι 

δυνατή η έκδοση αρχείου ΕΑΠ. Στην εφαρμογή υποστηρίζεται η παραμετροποίηση των παραστατικών και των 

ενταλμάτων τα οποία πληρώνονται μέσω ΕΑΠ και συγκεκριμένα, δηλώνονται οι κωδικοί της ΕΑΠ για το 

καθαρό ποσό της δαπάνης, το ΦΠΑ και τις κρατήσεις στις οποίες αυτό υπόκειται. Επιπλέον, συμπληρώνονται 

τα απαραίτητα στοιχεία του δικαιούχου για την πληρωμή του από τη ΕΑΠ:  ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Τράπεζα & 

Τραπεζικός Λογ/μός, ΙΒΑΝ. Στη συνέχεια παρέχεται η δυνατότητα  Έκδοσης αρχείου ΕΑΠ, όπου εκεί 

επιλέγονται  η μισθοδοτική περίοδος και το είδος της πληρωμής. Υπάρχουν οι δυνατότητες της Δημιουργίας 

αρχείου ΕΑΠ, Επαναδημιουργίας Αρχείου ΕΑΠ και Κατεβάσματος αρχείου ΕΑΠ. 

 

Παραμετροποίηση Aρχείου Βεβαιώσεων Αποδοχών και Συντάξεων για υποβολή στο ΤΑΧΙS 

Για την ορθή συμπλήρωση του αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών θα υποστηριχθεί η παραμετροποίηση των 

ειδών μισθοδοσίας (όπως τακτική μισθοδοσία, υπερωρίες, αναδρομικά, δικαστικές αποφάσεις), που έχουν 

εξοφληθεί εντός του υπό εξέταση έτους, σε συγκεκριμένη φόρμα που υπάρχει στην εφαρμογή και 

συγκεκριμένα στο υποσύστημα της Μισθοδοσίας.  Η παραμετροποίηση των ειδών μισθοδοσίας περιλαμβάνει 

τη σύνδεση αυτών των ειδών με τους κωδικούς εφορίας που εκδίδει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με 

ΦΕΚ κάθε έτος (για τα εισοδήματα έτους 2017 εκδόθηκε το ΦΕΚ 881 13.3.2018) καθώς και την αντιστοίχισή 

τους με την επιθυμητή περιγραφή που θα εμφανίζεται στη βεβαίωση αποδοχών που κάθε υπάλληλος μπορεί 

να λαμβάνειαπό την υπηρεσία του. Στην ίδια φόρμα πραγματοποιείται για κάθε είδους μισθοδοσία η 

ταξινόμησή τους σε δύο κατηγορίες βάσει και του υποδείγματος της βεβαίωσης αποδοχών: σε εισοδήματα 

που φορολογούνται και σε αυτά που απαλλάσσονται της φορολόγησης ή δεν θεωρούνται εισόδημα ή 

φορολογούνται αυτοτελώς. 

 

Ι3.    ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
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Α.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Για την υλοποίηση και ολοκλήρωση του αντικειμένου του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να ακολουθήσει τις 

ακόλουθες πέντε (5) διακριτές φάσεις: 

 

• Φάση 1η: Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής: Με την υπογραφή της σύμβασης και για διάστημα ενός 

μήνα, ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να προβεί στην καταγραφή των αρμόδιων στοιχείων 

υφιστάμενης κατάστασης καθώς και στην καταγραφή των στοιχείων απαίτησης. Σε περαιτέρω 

ενέργειες, ο ανάδοχος θα πρέπει να αναλύσει και στη συνέχεια να σχεδιάσει τις διαδικασίες καθώς 

και τις περιεχόμενες λειτουργίες των πληροφοριακών εφαρμογών επέκτασης και αναβάθμισης.  

 

• Φάση 2η: Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, Διασύνδεση, Παραμετροποίηση και Έλεγχος Καλής Λειτουργίας 

Εφαρμογών Επέκτασης: Με την παρέλευση του πρώτου μήνα του έργου και για χρονικό διάστημα 

δύο (2) μηνών, ο ανάδοχος θα προβεί στην ανάπτυξη των εφαρμογών της επέκτασης. Με την 

ολοκλήρωση της ανάπτυξης, ο ανάδοχος θα προβεί στην εγκατάσταση, διασύνδεση και 

παραμετροποίηση των εφαρμογών. Καταληκτική ενέργεια της δεύτερης φάσης αποτελεί ο 

μεμονωμένος και ενοποιημένος έλεγχος καλής λειτουργίας των εφαρμογών. 

 

• Φάση 3η: Εκπαίδευση Χρηστών: Με την ολοκλήρωση των εργασιών της ανάπτυξης και με την 

ολοκλήρωση των ελέγχων καλής λειτουργίας των εφαρμογών, ο ανάδοχος θα προβεί στην κατάρτιση 

των αρμοδίων χρηστών στη χρήση και διαχείριση των λειτουργικών δυνατοτήτων τους. 

 

• Φάση 4η: Πιλοτική Λειτουργία: Για χρονικό διάστημα ενός μήνα, ο ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες 

υποστήριξης των χρηστών καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης της καλής λειτουργίας του συστήματος. 

Στα πλαίσια των εργασιών του, ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει αιτήματα διόρθωσης και βελτίωσης με 

απώτερο στόχο την προσαρμογή των εφαρμογών στις απαιτήσεις των χρηστών. Καταληκτική ενέργεια 

της τέταρτης φάσης θα αποτελέσει ο έλεγχος καλής λειτουργίας των εφαρμογών. Ο συγκεκριμένος 

έλεγχος θα πραγματοποιηθεί με εγκεκριμένα σενάρια πληροφοριακής ροής σε επίπεδο 

πληροφοριακών διαδικασιών και επιμέρους πληροφοριακών λειτουργιών. 

 

• Φάση 5η: Δοκιμαστική Παραγωγική Λειτουργία: Με την παρέλευση του πέμπτου (5ου) μήνα και με την 

ολοκλήρωση των εργασιών της πιλοτικής λειτουργίας, το σύστημα των εφαρμογών θα περιέλθει σε 

κατάσταση δοκιμαστικής παραγωγικής λειτουργίας. Στα πλαίσια των εργασιών αυτών, ο ανάδοχος θα 

παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης των χρηστών, υπηρεσίες άμεσης αποκατάστασης των τυχών 

αναδυομένων βλαβών, τελική προσαρμογή του συστήματος στις απαιτήσεις των χρηστών καθώς και 

υποστήριξη καλής λειτουργίας του συστήματος. Καταληκτική εργασία της παρούσας φάσης θα 
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αποτελέσει η διεξαγωγή του ελέγχου αποδοχής. Ο έλεγχος αποδοχής θα πραγματοποιηθεί με 

επικαιροποιημένα σενάρια τα οποία θα έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από την ΕΠΠΕ του έργου. 

 

Β.  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου του έργου θα είναι έξι (6) μήνες και θα εκκινήσει με την υπογραφή 

της σύμβασης. 

Φάση 1η: Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής 

Με την υπογραφή της σύμβασης και για χρονικό διάστημα ενός μήνα, ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στις 

εργασίες εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής.  

 

Φάση 1η:  Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής 
Χρονική Περίοδος Υλοποίησης 

Εργασιών 

Περιγραφή Εργασιών  Έναρξη Λήξη 

Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα 

πρέπει να καταγράψει τα στοιχεία υφιστάμενης 

κατάστασης και ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων 

που αφορούν τις εφαρμογές της επέκτασης και το 

σύνολο των στοιχείων που αφορούν τη σύνδεση των 

υπό επέκταση εφαρμογών με τις αρμόδιες 

υφιστάμενες εφαρμογές του κεντρικού 

πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης 

οικονομικών υπηρεσιών του ΤΕΕ. Εκτός των ανωτέρω 

εργασιών, ο ανάδοχος θα πρέπει να καταγράψει τις 

απαιτήσεις και τα στοιχεία διασύνδεσης του 

πληροφοριακού συστήματος με το αντίστοιχο 

πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) καθώς και με 

το σύστημα ανάρτησης των στοιχείων στο Διαύγεια. 

Επιπλέον, ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην 

περιγραφή και περαιτέρω στην σχεδίαση του 

αρθρώματος σύνδεσης της υφιστάμενης εφαρμογής 

του προϋπολογισμού με τον ιστότοπο του 

ΤΕΕ.Παράλληλα, ο ανάδοχος θα καταγράψει τις 

προδιαγραφές των εφαρμογών της μοναδικοποίησης  

των συναλλασσόμενων, του ταμειακού 

προγραμματισμού, της δημιουργίας αρχείου ΕΑΠ για 

Με την υπογραφή 

της σύμβασης 

Με την παρέλευση 

του πρώτου μήνα 
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την πληρωμή των ενταλμάτων δαπανών, και της 

παραμετροποίησης του αρχείου βεβαιώσεων 

αποδοχών και συντάξεων το οποίο υποβάλλεται στο 

ΤΑΧΙS. 

Στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης, ο ανάδοχος θα 

πρέπει να καταγράψει τις αναβαθμίσεις που θα του 

υποδειχθούν οι οποίες θα αφορούν τις 

τροποποιήσεις των views που σχετίζονται με τα 

έσοδα από το μητρώο μηχανικών. 

Παραδοτέα 

Τίτλος Περιγραφή 

ΠΑ.1: Μελέτη Εφαρμογής 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο 

ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει την 

τεκμηρίωση των εργασιών καταγραφής 

των απαιτήσεων, των στοιχείων 

σύνδεσης με τις αρμόδιες υφιστάμενες 

εφαρμογές του κεντρικού συστήματος 

διαχείρισης οικονομικών υπηρεσιών του 

ΤΕΕ, των στοιχείων διασύνδεσης και 

διαλειτουργίας των αρμοδίων 

εφαρμογών με τις αρμόδιες εφαρμογές 

των φορέων της Διαύγεια και της ΓΓΠΣ 

καθώς και τα στοιχεία της ανάλυσης των 

απαιτήσεων και της πληροφοριακής 

σχεδίασης. 

ΠΑ.2: Σενάρια Ελέγχου Καλής Λειτουργίας 

Εφαρμογών 

Επίσης, με την ολοκλήρωση της 

πληροφοριακής σχεδίασης, ο ανάδοχος 

θα πρέπει να συντάξει σενάρια ελέγχου 

τα οποία θα περιλαμβάνουν τις 

πληροφοριακές διαδικασίες καθώς και 

τις επιμέρους πληροφοριακές 

λειτουργίες των εφαρμογών. Τα σενάρια 

αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τον 

έλεγχο καλής λειτουργίας των 

εφαρμογών στη δεύτερη φάση του 

έργου. 
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Φάση 2η: Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση, Διασύνδεση και Έλεγχος Καλής Λειτουργίας 

Εφαρμογών 

Με την ολοκλήρωση και παραλαβή των εργασιών της πρώτης φάσης από την ΕΠΠΕ του έργου θα 

επακολουθήσουν οι εργασίες της ανάπτυξης, εγκατάστασης, παραμετροποίησης, διασύνδεσης και ελέγχου 

λειτουργικής ανταπόκρισης των πληροφοριακών συστημάτων. Οι ανωτέρω εργασίες, θα εκκινήσουν με την 

παραλαβή των παραδοτέων της πρώτης φάσης από την ΕΠΠΕ και θα ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα δύο 

(2) μηνών. 

 

Φάση 2η:  

Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, 

Παραμετροποίηση, Διασύνδεση και 

Έλεγχος Καλής Λειτουργίας Εφαρμογών 

Χρονική Περίοδος Υλοποίησης 

Εργασιών 

Περιγραφή Εργασιών  Έναρξη Λήξη 

Με την έγκριση των εργασιών της πρώτης φάσης και 

με την παραλαβή των παραδοτέων από την ΕΠΠΕ του 

έργου, ο ανάδοχος θα ξεκινήσει την ανάπτυξη των 

εφαρμογών, την περαιτέρω εγκατάσταση, 

παραμετροποίηση και διασύνδεση αυτών καθώς και 

τη διεξαγωγή των ελέγχων μεμονωμένης και 

ενοποιημένης λειτουργίας. Ο έλεγχος καλής 

λειτουργίας των εφαρμογών θα γίνει σύμφωνα με τα 

σενάρια ελέγχου που θα έχει εγκρίνει η ΕΠΠΕ του 

έργου. 

Με την παραλαβή 

των εργασιών και 

παραδοτέων της 

πρώτης φάσης 

Με την παρέλευση 

του τρίτου μήνα 

Παραδοτέα 

Τίτλος Περιγραφή 

ΠΒ.1: Τεκμηρίωση Εργασιών Ανάπτυξης, 

Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης, Διασύνδεσης και 

Ελέγχου Καλής Λειτουργίας Εφαρμογών 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της 

δεύτερης φάσης και συγκεκριμένα, ανά 

εφαρμογή, ο ανάδοχος του έργου θα 

πρέπει να παραδώσει την τεκμηρίωση 

των εργασιών της ανάπτυξης, 

εγκατάστασης, παραμετροποίησης, 

διασύνδεσης και ελέγχου καλής 

λειτουργίας. 

 

Φάση 3η: Εκπαίδευση Χρηστών 
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Με την ολοκλήρωση του ελέγχου καλής λειτουργίας και με την έγκριση της ΕΠΠΕ, ο ανάδοχος θα εκκινήσει τις 

εργασίες της εκπαίδευσης των χρηστών. 

 

Φάση 3η:  Εκπαίδευση Χρηστών 
Χρονική Περίοδος Υλοποίησης 

Εργασιών 

Περιγραφή Εργασιών  Έναρξη Λήξη 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών και με την θετική 

έκβαση του ελέγχου καλής λειτουργίας των 

εφαρμογών, θα εκκινήσουν οι εργασίες της 

εκπαίδευσης των αρμοδίων χρηστών. Η εκπαίδευση 

των χρηστών, η οποία θα γίνει στις εγκαταστάσεις 

της οικονομικής διεύθυνσης του ΤΕΕ, θα είναι 20 

ώρες ανά εφαρμογή και θα περιλαμβάνει τις 

πληροφοριακές διαδικασίες καθώς και τις επιμέρους 

λειτουργίες των επτά (7) εφαρμογών.  

Με την παραλαβή 

των εργασιών και 

παραδοτέων της 

δεύτερης φάσης 

Με την παρέλευση 

του τέταρτου μήνα 

Παραδοτέα 

Τίτλος Περιγραφή 

ΠΓ.1 Πρόγραμμα και Υλικό Εκπαίδευσης 

Πριν την ουσιαστική έναρξη των 

εργασιών της εκπαίδευσης, ο ανάδοχος 

θα παραδώσει το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα καθώς και τα εκπαιδευτικά 

εγχειρίδια στην ΕΠΠΕ.  

ΠΓ.2: Τεκμηρίωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης 

Εκπαιδευτικής Διαδικασίας 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της 

εκπαίδευσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να 

προβεί στην αξιολόγηση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

περαιτέρω να καταγράψει την 

τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης. 

 

 

 

 

Φάση 4η: Πιλοτική Λειτουργία 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα, για ένα μήνα, ο ανάδοχος θα παρέχει 

υπηρεσίες υποστήριξης των χρηστών καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης του συστήματος. 
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Φάση 4η:  Πιλοτική Λειτουργία 
Χρονική Περίοδος Υλοποίησης 

Εργασιών 

Περιγραφή Εργασιών  Έναρξη Λήξη 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της αξιολόγησης 

της εκπαίδευσης και με την έγκριση της ΕΠΠΕ, ο 

ανάδοχος θα εκκινήσει τις εργασίες της πιλοτικής 

λειτουργίας. Στα πλαίσια των εργασιών αυτών ο 

ανάδοχος θα προβεί στην υποστήριξη των αρμοδίων 

χρηστών καθώς και σε ενέργειες βελτίωσης και 

προσαρμογής των εφαρμογών στις απαιτήσεις τους. 

Με την λήξη της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας, ο 

ανάδοχος θα επικαιροποιήσει τα σενάρια και θα 

προβεί σε έλεγχο καλής λειτουργίας. Επιπλέον, ο 

ανάδοχος με τη λήξη των εργασιών της πιλοτικής 

λειτουργίας θα προβεί σε αξιολόγηση των 

υποστηρικτικών υπηρεσιών. Η διαδικασία της 

αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί με την συγγραφή της 

τεκμηρίωσης των αποτελεσμάτων. 

Με την παραλαβή 

των εργασιών και 

παραδοτέων της 

τρίτης φάσης 

Με την παρέλευση 

του πέμπτου μήνα 

Παραδοτέα 

Τίτλος Περιγραφή 

ΠΔ.1: Τεκμηρίωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης 

Πιλοτικής Λειτουργίας 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της 

υποστήριξης, ο ανάδοχος θα πρέπει να 

προβεί στην αξιολόγηση της πιλοτικής 

λειτουργίας και περαιτέρω να 

καταγράψει την τεκμηρίωση των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης. 

ΠΔ.2: Επικαιροποιημένα Σενάρια Ελέγχου Καλής 

Λειτουργίας 

Πριν την εκκίνηση των ελέγχων, ο 

ανάδοχος θα πρέπει να επικαιροποιήσει 

τα σενάρια και στην συνέχεια, να τα 

παραδώσει προς έγκριση στην ΕΠΠΕ. 

ΠΔ.3: Επικαιροποιημένα Εγχειρίδια Χρήσης 

Με τη λήξη των εργασιών και 

συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση 

των ελέγχων καλής λειτουργίας, ο 

ανάδοχος θα επικαιροποιήσει τα 

εγχειρίδια χρήσης και στην συνέχεια, θα 

τα παραδώσει στην ΕΠΠΕ. 
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Φάση 5η: Δοκιμαστική Παραγωγική Λειτουργία 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της πιλοτικής λειτουργίας και για χρονικό διάστημα ενός μηνός, το 

σύστημα των εφαρμογών της επέκτασης θα περιέλθει σε δοκιμαστική παραγωγική λειτουργία. 

Φάση 5η:  Δοκιμαστική Παραγωγική Λειτουργία 
Χρονική Περίοδος Υλοποίησης 

Εργασιών 

Περιγραφή Εργασιών  Έναρξη Λήξη 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της αξιολόγησης 

της πιλοτικής λειτουργίας και με την έγκριση της 

ΕΠΠΕ, ο ανάδοχος θα εκκινήσει τις εργασίες της 

δοκιμαστικής παραγωγικής λειτουργίας. Στα πλαίσια 

των εργασιών αυτών ο ανάδοχος θα προβεί στην 

υποστήριξη των αρμοδίων χρηστών καθώς και σε 

καταληκτικές ενέργειες διόρθωσης και προσαρμογής 

των εφαρμογών στις απαιτήσεις τους. Με την λήξη 

των εργασιών, ο ανάδοχος θα επικαιροποιήσει τα 

σενάρια και θα προβεί σε έλεγχο αποδοχής της 

λειτουργίας του συστήματος. 

Με την παραλαβή 

των εργασιών και 

παραδοτέων προς 

τέταρτης φάσης 

Με την παρέλευση 

του έκτου μήνα 

Παραδοτέα 

Τίτλος Περιγραφή 

ΠΕ.1: Επικαιροποιημένα Σενάρια Ελέγχου Αποδοχής 

Πριν την εκκίνηση των ελέγχων, ο 

ανάδοχος θα πρέπει να επικαιροποιήσει 

τα σενάρια και στην συνέχεια, να τα 

παραδώσει προς έγκριση στην ΕΠΠΕ. 

ΠΕ.2: Επικαιροποιημένα Εγχειρίδια Χρήσης 

Με την λήξη των εργασιών και 

συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση του 

ελέγχου αποδοχής, ο ανάδοχος θα 

επικαιροποιήσει τα εγχειρίδια χρήσης 

και στην συνέχεια, θα τα παραδώσει 

στην ΕΠΠΕ. 

ΠΕ.3: Τεκμηρίωση Εργασιών 

Με την λήξη των εργασιών, ο ανάδοχος 

θα παραδώσει πλήρη τεκμηρίωση η 

οποία θα περιλαμβάνει την περιγραφή 

των εργασιών υποστήριξης (διορθώσεις, 

βελτιώσεις, αλλαγές κλπ) καθώς και 

συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών 

υλοποίησης και ολοκλήρωσης του 
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συνόλου των υπηρεσιών του έργου. 

 

 

Ακολουθεί ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών, όπου αποτυπώνεται σχηματικά ο 

χρονοπρογραμματισμός υλοποίησης των επιμέρους εργασιών. 

 

Φάση Περιγραφή Εργασιών 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 

Εργασιών 

Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 

Φ.1 Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής       

Φ.2 
Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση, Διασύνδεση και 

Έλεγχος Καλής Λειτουργίας Εφαρμογών Επέκτασης 

      

Φ.3 Εκπαίδευση Χρηστών 
      

Φ.4 Πιλοτική Λειτουργίας       

Φ.5 Δοκιμαστική Παραγωγική Λειτουργία       
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α 
Περιγραφή 

Εργασίας 

Α/Μ 

Απασχόλησης 

Κόστος Α/Μ 

Απασχόλησης 

Τιμή [χωρίς ΦΠΑ] 

 
[ΦΠΑ] 

Σύνολο  

[με ΦΠΑ] 
Ολογράφως  

(*) 

Αριθμητικώς  

(*) 

[Α] [Β] [Γ] [Δ] [Ε] [ΣΤ] [Ζ] [Η] 

1 
Εκπόνηση Μελέτη 

Εφαρμογής 
      

2 

Ανάπτυξη, 

Εγκατάσταση, 

Παραμετροποίηση 

και Έλεγχος Καλής 

Λειτουργίας 

Εφαρμογών 

Επέκτασης 

      

3 
Εκπαίδευση 

Χρηστών 
      

4 
Πιλοτική 

Λειτουργία 
      

5 

Δοκιμαστική 

Παραγωγική 

Λειτουργία 

      

Σύνολο : 
      

 

 

(*) Η τελική προσφερόμενη τιμή [χωρίς ΦΠΑ] αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς στις αντίστοιχες 
στήλες [Ε] και [ΣΤ] του ανωτέρω πίνακα.  
Οι τιμές στις στήλες [Ε] και [ΣΤ] αναγράφονται υποχρεωτικά με τρία δεκαδικά στοιχεία. 

 

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος : ……………………………… 

 

 

Ημερομηνία:………….…………………. 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς) 
 

1. Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους οικονομικούς 
φορείς. 

2. Οποιαδήποτε διευκρινιστική ανάλυση υπολογισμού του κόστους μπορεί να συμπεριληφθεί στο 
τέλος του ανωτέρωπίνακα. 

3. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ θα πρέπει να 

υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης καθώς και της ισχύουσας 
Νομοθεσίας. 

5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία 
τιμή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. 

6. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός 
προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η 
ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προσφέροντα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου79, παρ.4, Ν. 4412/2016 (Α147)] 

Για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

 

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του Τ.Ε.Ε./ αναθέτουσα αρχή (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία:ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ(Τ.Ε.Ε.) 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ :99201077 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΝΙΚΗΣ 4, 10563 ΑΘΗΝΑ 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
-Ηλ.Ταχυδρομείο:prom@central.tee.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/oikonomiko/promitheies/ 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
Ανάγκη Επέκτασης και Αναβάθμισης της Λειτουργικότητας του Υφιστάμενου Πληροφοριακού 

Συστήματος των Οικονομικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε. 
CPV72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [18PROC003339531]  
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
- Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. που αποδίδεται στον φάκελο από το Τ.Ε.Ε.: 16309/28.06.2018 

 
 

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

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
 

Στοιχείααναγνώρισης: Απάντηση: 

ΠλήρηςΕπωνυμία: [   ] 

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

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

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

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»ivή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 

[...............] 

 

 
[…...............

] [….] 

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 
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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 
κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
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: 

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

[] Ναι [] Όχι 

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 
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Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικούφορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα…): 

 

α) [……] 

β)   Προσδιορίστε   τους   άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ήκοινοπραξίας. 

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 
 

 

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 …): 

[……] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
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Μέρος III: Λόγοιαποκλεισμού 
 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii
 

 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxvτο 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) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [  ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται   ηλεκτρονικά, 

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

• συμμετοχή σε εγκληματικήοργάνωσηviii· 

• δωροδοκίαix,x· 

• απάτηxi· 

• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii· 

• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 
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 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 

 
 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η 
αθέτησητωνυποχρεώσεων; 
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; Διευκρινίστε: 
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 

 ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

 
α)[……]· 

 
α)[……]· 

β)[……] β)[……] 

 
γ.1) [] Ναι [] Όχι 

 
γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι 

-[……]· -[……]· 

-[……]· -[……]· 

 
γ.2)[……]· 

 
γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να Εάν ναι, να 

αναφερθούν αναφερθούν 

λεπτομερείς λεπτομερείς 

πληροφορίες πληροφορίες 

[……] [……] 

 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά    την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
καταβολή των φόρων ή εισφορών    κοινωνικής έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
Ασφάλισηςδιατίθεταιηλεκτρονικά, εγγράφων): xxiii 
αναφέρετε: [……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

 
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 

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

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςxxv 

: 
α) πτώχευση, ή 

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 

στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων,ή 

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 
- Παραθέστελεπτομερήστοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxvi 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-[.......................] 

-[.......................] 

 
 
 
 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 

[.......................] 

 

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

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 Δήλώσης 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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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

i 

Σε περίπτωση που το Τ.Ε.Ε. /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 
iiΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

 
iiiΒλέπε 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. 

 

ivΈχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
ατόμων. 

 

vΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
 

viΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
 

viiΣύμφωνα 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. 

 

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

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕL300της11.11.2008,σ.42). 
 

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

xΌπως 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). 

 

xiΚατά 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 οικονοµικώνσυµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

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

πλαίσιο. 
 

xiiiΌπως 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”. 

 
xivΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ηςΑπριλίου2011, 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 
καικαταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

 
xvΗ 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 ) 

 
xviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviiiΕπαναλάβετε όσες φορέςχρειάζεται. 

xixΟικονομικός 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) 

 

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

 

xxiΣτην 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). 

 

xxiiΣημειώνεται 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. 

 

xxiiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
 

xxivΌπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
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xxv. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

 

xxviΆρθρο 73 παρ. 5. 
 

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

 

xxviiiΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

 
xxixΥπό 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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

 

• ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………./ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ......................................... 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3
. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………4
 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ................... (διεύθυνση) .......................……………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ................. (διεύθυνση) ..................…………………………….……..
5
 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την 

(αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
                                                           
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3
 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο 

χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται 
ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 

4
  ο.π. υποσ. 3. 

5
  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
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.....................................................
6
 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη 

αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............7
 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....................ημέρες 8
 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………..
9
.  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 

μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο 

οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 

... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το 

σχετικό  

 

 

                                                           
6
 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 

118/2007.  
7
 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα 
της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α 
υποβάλλεται προσφορά.  

8
  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

9
  ΣΗΜΕΙΩΣΗΓΙΑΤΗΝΤΡΑΠΕΖΑ:Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) 

ημέρες του χρόνου ισχύος τη ςπροσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 
παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014). 
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αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10
.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11
. 

 

 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
11

 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 
Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης 
δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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• ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………./ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

 Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2
................................ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3
. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4
 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα 

τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, 

σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

                                                           
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2
 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3
 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4
  Όπως υποσημείωση 3. 

5
 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία 

υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 
6
  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 

118/2007. 
7
  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
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Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της 

σύμβασης8) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9
. 

 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8
 Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με 
βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος 
εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  

9 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 
Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης 
δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 
 

Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία 
Γέννησης: __ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 
Απόκτησης 

Πτυχίου 
 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  
(στο προτεινόμενο, από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης 
Έργου) 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

Έργο (ή Θέση) Εργοδότης 
Ρόλος12 και Καθήκοντα στο 
Έργο (ή Θέση) 

Απασχόληση στο 
Έργο 
Περίοδος (από 
– έως) ΑΜ13 

 

 

  __ /__ / ___ 

- 

 

                                                           
12

 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 

13
 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, – 

Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. 
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__ /__ / ___ 

 

 

  __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

 

  __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 
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