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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το
έργο της κατασκευής νέου Ιστοτόπου – Ενημερωτικής Πύλης του ΕΛ.Γ.Α.»

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1.1 Του Ν. 1790/88 (ΦΕΚ 134/Α/88) «Οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις»,
1.2. Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της
αγροτικής δραστηριότητας»,
1.3. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”,
1.4. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν.4072/11-4-2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) και με το
άρθρο 19 του Ν.4912/2022 (ΦΕΚ 59/Α/2022),
1.5. Του άρθρου 64 «Συντελεστές παρακράτησης φόρου» του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ
167/Α/2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του
ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
1.6. Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
1.7. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
1.8. Του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)» και άλλες διατάξεις,
1.9. Του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις
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προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την
ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,
1.10. Του Ν. 4813/2021 (ΦΕΚ Α΄111/02-07-2021) «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025»,
1.11. Tου άρθρου 22 του Ν.2859/2000 «Κύρωση κώδικα ΦΠΑ» (ΦΕΚ Α 248/7-11-2000),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
1.12. Του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46 ΕΚ (Γενικοί
Κανονισμοί για την Προστασία Δεδομένων).
1.13. Του Νόμου Ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α 137/29-03-2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην Εθνική Νομοθεσία της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες
διατάξεις».
1.14. Του Ν.4605/2019 (προσαρμογή στην οδηγία 2016/943/Ε.Ε.),
1.15. Του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης του ΕΛ.Γ.Α. (ΦΕΚ 290/Β/13-2-2013),
1.16. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες», όπως ισχύει,
1.17. Του Π.Δ. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία»,
1.18. Την υπ' αριθμ.76928/09.07.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υπουργού Επικρατείας με θέμα: “Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075)
1.19. Του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης του ΕΛ.Γ.Α. (ΦΕΚ 290/Β/13-2-2013),
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 9014/29-06-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
(ΑΔΑ:91ΨΣ46ΨΧΞ5-8ΚΛ),
3. Την αριθμ. 63/29-0-2022 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. με την οποία εγκρίθηκε η
διενέργεια με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με γραπτές σφραγισμένες
προσφορές και με πρόσκληση υποβολής προσφοράς, της ανάδειξης αναδόχου για την
κατασκευή νέου ιστοτόπου – ενημερωτικής πύλης του ΕΛ.Γ.Α., με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή), προϋπολογισθείσας δαπάνης δέκα έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και τριών
λεπτών (16.129,03€) πλέον Φ.Π.Α. 24%, τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και
ενενήντα επτά λεπτών (3.870,97€), ήτοι είκοσι
χιλιάδων
ευρώ (20.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σας γνωρίζει ότι :
1. Ο Οργανισμός πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με
πρόσκληση υποβολής προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την κατασκευή νέου Ιστοτόπου
– Ενημερωτικής Πύλης του Οργανισμού με ανανέωση της υπάρχουσας δομής και του
περιεχομένου καθώς και της χρήσης σύγχρονων σχεδιαστικών αρχών, μεθόδων υλοποίησης
και τεχνολογιών ανοιχτού λογισμικού, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.
2. Εφόσον επιθυμείτε να υποβάλλετε προσφορά, σας ενημερώνουμε ότι οι προσφορές
πρέπει να κατατεθούν υπ’ ευθύνη του ενδιαφερόμενου, στο Τμήμα Προμηθειών του
ΕΛ.Γ.Α., αφού απαραιτήτως πρωτοκολληθούν από το Τμήμα Τεχνικής και Διοικητικής
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Υποστήριξης (Πρωτόκολλο) του ΕΛ.Γ.Α., στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι την 29η
Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. (ημερομηνία διενέργειας
διαγωνισμού):
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α)
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Μεσογείων 45
Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147/Α/8-8-2016 ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύουν.
4. Όλες οι εμπρόθεσμες προσφορές θα εξεταστούν από την Τριμελή Επιτροπή
Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.
5. Η προσφορά θα πρέπει να έχει ισχύ για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
6. Η επιστολή αυτή αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δεν δεσμεύει
καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον ΕΛ.Γ.Α., ο οποίος θα αναλάβει υποχρέωση έναντι του
αναδόχου, μόνο με σχετική προς αυτόν επιστολή.
7. Η σύμβαση με την οποία θα υλοποιηθεί το παραπάνω έργο, θα διέπετε από τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
όπως ισχύει, την παρούσα πρόσκληση και την προσφορά σας.
8. Επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄«ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
«ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
9. Η παρούσα πρόσκληση καθώς και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α. (www.elga.gr), στην ιστοσελίδα http://et.diavgeia.gov.gr και
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων-ΚΗΜΔΗΣ (promitheus.gov.gr).

Εσωτερική Διανομή: Τριμελή Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
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Ανήκει στην πρόσκληση 10261/2022
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο Πρόσκλησης
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, είναι η κατασκευή νέου ιστοτόπου –
ενημερωτικής πύλης του ΕΛ.Γ.Α., όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ».
ΑΡΘΡΟ 2ο : Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
Αναθέτουσα αρχή είναι ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ΕΛ.Γ.Α.
Η διεύθυνση του ΕΛ.Γ.Α. είναι:
Λεωφόρος Μεσογείων 45
Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ
ΑΡΘΡΟ 3ο : Προϋπολογισμένη δαπάνη
Η συνολικός προϋπολογισμός για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό
των δέκα έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και τριών λεπτών (16.129,03€) πλέον Φ.Π.Α.
24%, τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (3.870,97€), ήτοι
είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
ΑΡΘΡΟ 4ο : Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη
συνολική προσφερόμενη τιμή πλέον Φ.Π.Α.).
ΑΡΘΡΟ 5ο : Δικαίωμα Συμμετοχής-Λόγοι αποκλεισμού
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ένωση αυτών των προσώπων συμπεριλαμβανομένων
των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά προμήθεια
προϊόντων ή/και παροχή υπηρεσιών (άρθρο 2 ν. 4412/2016).
(β) Ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων
(άρθρο 19 ν. 4412/2016), που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Στις περιπτώσεις υποβολής
προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
(γ) Κοινοπραξίες
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο
σχήμα, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα
αποκλείεται από τον διαγωνισμό (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολομέλεια).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς.
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στις
περιπτώσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 6ο: Τρόπος υποβολής των προσφορών

1. Η προσφορά κάθε υποψήφιου υποβάλλεται εγγράφως, στην Ελληνική γλώσσα και
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς:
- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
-Ο παραλήπτης: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α)
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λεωφόρος Μεσογείων 45
Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ
- Ο αριθμός της πρόσκλησης
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση του διαγωνιζόμενου, αριθμός
τηλεφώνου, email).
- Η ένδειξη, προσφορά για το έργο της κατασκευής νέου Ιστοτόπου – Ενημερωτικής
Πύλης του ΕΛ.Γ.Α..
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν εγγράφως υπ’ ευθύνη του ενδιαφερόμενου, στο
Τμήμα Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., αφού απαραιτήτως πρωτοκολληθούν από το Τμήμα
Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛ.Γ.Α., στην παραπάνω διεύθυνση, μέχρι την
29η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. (ημερομηνία διενέργειας
διαγωνισμού).
2. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος) τοποθετούνται όλα τα σχετικά με
την προσφορά στοιχεία.
3. Με την προσφορά μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς οι προσφέροντες
υποβάλουν:
α.1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε
ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα του παραρτήματος Δ΄ της παρούσης
πρόσκλησης.
Διευκρίνηση:
Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις
περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες
περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80
παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016).
α.2) Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης
του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74
παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις, γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως
προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019
Εφόσον ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στον προσφέροντα οικονομικό φορέα, αυτός οφείλει
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, να προσκομίσει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
β) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο,
μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
γ) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινής απόρριψης, σε
χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Επίσης η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:
Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα
(κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, πρόσφατο γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ,
πρόσφατο Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί ισχύουσας εκπροσώπησης).
Η προσφορά να μονογράφεται από τον υποψήφιο ανάδοχο.
Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν της ενδείξεις του κυρίου
φακέλου.
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη
από τον προσφέροντα, η δε Τριμελής Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. οφείλει κατά τον
έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή,
κατά την κρίση της Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής
Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ανωτέρω. Προσφορές που υποβάλλονται στην
Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, οποτεδήποτε, εγγράφως συμπληρωματικά
στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει απαραίτητη.
Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε
ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού
οργάνου.
Σημειώνεται ότι, από της διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπ’ όψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν τα οικονομικά στοιχεία αόριστα, συνεπάγονται την
απόρριψη της προσφοράς.
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ΑΡΘΡΟ 7ο : Χρόνος ισχύος των προσφορών
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημέρες προσμετρούμενες από την
επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν
τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.
ΑΡΘΡΟ 8ο : Αντιπροσφορές – Εναλλακτικές Προσφορές
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 9ο : Τιμές
Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται υποχρεωτικά σε Ευρώ.
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να αναγράφουν στην οικονομική τους προσφορά την τιμή
μονάδας (χωρίς ΦΠΑ), τη συνολική τιμή ανά είδος (χωρίς ΦΠΑ), καθώς και την συνολική
προσφερόμενη τιμή (με και χωρίς ΦΠΑ).
Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, εκτός από τον Φ.Π.Α., για
παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση.
Η Τριμελής Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους
συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε
ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
1. Κρατήσεις:
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). Το ποσό
της κράτησης υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’
αυτού) και παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή σε κάθε πληρωμή στο όνομα και σε
λογαριασμό της αρχής.
β) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής
βάσει του άρθρου 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 και της Υπουργικής Απόφαση 1191/14-32017 (Β' 969).
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου 8% για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.
4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013.
2. Σαφήνεια προσφοράς – αναπροσαρμογή τιμών
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορές που δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
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3. Μεταβολή τιμών
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος της
προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς οι
ανάδοχοι δε δικαιούνται κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν
νέους πίνακες τιμών.
4. Τεκμηρίωση τιμών
Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκμηρίωση του κανονικού των ή μη των προσφερόμενων τιμών, oi δε υποψήφιοι
ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζεται
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις
στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 10ο : Απόρριψη προσφορών
Η απόρριψη της προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΕΛ.Γ.Α.,
ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται η προσφορά του υποψήφιου
Αναδόχου ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή /και
αιρέσεις.
2. Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την
κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας εξομοιώνεται με αντιπροσφορά.
3. Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα τμήματα του έργου.
4. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά άρθρα
της παρούσας.
5. Δε περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
6. Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή, ή / και εμφανίζει τιμές σε
οποιοδήποτε σημείο της Τεχνικής Προσφοράς.
7. Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου.
8. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των ενενήντα (90) ημερών από την
καταληκτική ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
9. Ο χρόνος παράδοσης του έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο.
10. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά και συγκεκριμένα μικρότερη του 80% της
διαμέσου (median) του κόστους των αποδεκτών οικονομικών προσφορών. Στην
περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της
ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου
παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό
τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία της
προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την αξιολόγηση από την αρμόδιας Υπηρεσία της
ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η
Προσφορά θα απορρίπτεται.
11. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας, ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης
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ΑΡΘΡΟ 11ο : Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου της κατασκευής νέου Ιστοτόπου –
Ενημερωτικής Πύλης του ΕΛ.Γ.Α. δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την
ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 12ο :Κατακύρωση - Εγγυήσεις – Σύμβαση
1. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΕΛ.Γ.Α., ύστερα από πρόταση της Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. και
ανακοινώνεται με έγγραφη ειδοποίηση στον ανάδοχο.
3. Τον Ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση.
4. Με την ανακοίνωση της Ανάθεσης καταρτίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α.,
η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι
υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση του κατακυρωτικού
αποτελέσματος να προσέλθει στα γραφεία του ΕΛ.Γ.Α., για να υπογράψει τη σχετική
σύμβαση.
Αν παρέλθει η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, χωρίς ο ανάδοχος να προσέλθει, ο
ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί
έκπτωτος, ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση του διαγωνισμού στον
επόμενο κατά σειρά διαγωνιζόμενο με τη χαμηλότερη τιμή ή την επανάληψη του
διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση λαμβάνεται σε βάρος του εκπτώτου και θα
αφορά σε κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του ΕΛ.Γ.Α.
5. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του έργου και τουλάχιστον τα εξής:
• Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης
• Τα συμβαλλόμενα μέρη
• Τις υπηρεσίες που θα προσφέρει
• Την τιμή
• Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του έργου
• Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
• Τις προβλεπόμενες κυρώσεις
• Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
• Το συμβατικό τίμημα, τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.
Το έγγραφο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, η
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
Η τελική σύμβαση έχει συστατικό χαρακτήρα και ο ανάδοχος αποκτά δικαιώματα από την
υπογραφή της και σε κάθε περίπτωση δεν θεμελιώνει κανένα απολύτως δικαίωμα από την
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
6. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
7. Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε
στάδιο της διαδικασίας.
8. Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν
δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
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9. Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος το
αργότερο ως την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το
ύψος της οποίας καθορίζεται ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του
τιμήματος αυτού, χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει
στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, της αυτή ειδικότερα ορίζει.
10. Η εγγύηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄ της παρούσας πρόσκλησης.
11. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, της
υπογραφής της σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρι
επιστροφής της στην Τράπεζα.
12. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική εκτέλεση
του έργου.
13. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο οποιουδήποτε όρου της σύμβασης
δικαιούται ο ΕΛ.Γ.Α. με μονομερή δήλωσή του (απόφαση Δ.Σ.) που θα απευθύνεται στον
ανάδοχο να τον κηρύξει έκπτωτο.
Σ’ αυτήν την περίπτωση καταπίπτει, λόγω ποινικής ρήτρας ολόκληρο το ποσό της
εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του ΕΛ.Γ.Α.
14. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο ανάδοχος να έχει
παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης της σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται
έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια.
15. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 105 και 135 του Ν.4412/2016
(ΦΕΚ 147/Α/2016)
ΑΡΘΡΟ 13ο : Τρόπος πληρωμής
1. Η παροχή υπηρεσιών χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του
Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α.
2. Τίμημα
Η καταβολή του τιμήματος στον ανάδοχο θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών
ημερών μετά την οριστική παραλαβή του έργου από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών
του ΕΛ.Γ.Α. και αφού έχει προηγηθεί βεβαίωση καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών κατά το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την αρμόδια Δ/νση Πληροφορικής και μετά από την
κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών που είναι :
α. Τιμολόγιο
β. Βεβαίωση του αρμόδιου Ασφαλιστικού Ταμείου ή Οργανισμού ότι έγινε η καταβολή των
ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου μήνα για το προσωπικό που απασχολεί.
γ. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από το οποίο προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις
υποχρεώσεις του.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
3. Κρατήσεις
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή
των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
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α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). Το ποσό
της κράτησης υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’
αυτού) και παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή σε κάθε πληρωμή στο όνομα και σε
λογαριασμό της αρχής.
β) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής
βάσει του άρθρου 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 και της Υπουργικής Απόφαση 1191/14-32017 (Β' 969).
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου 8% για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.
4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013.
ΑΡΘΡΟ 14ο : Παρακολούθηση του αντικειμένου της Σύμβασης
Η Παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργηθεί από την Διεύθυνση
Πληροφορικής του ΕΛ.Γ.Α. η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο
για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που
αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης,
υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν.4412/2016.
Άρθρο 15ο : Παράδοση και Παραλαβή του έργου
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβών
του ΕΛ.Γ.Α. μετά από σχετική βεβαίωση της Διεύθυνσης Πληροφορικής του ΕΛ.Γ.Α. Ο
χρόνος παραλαβής ορίζεται σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία
παράδοσης από τον ανάδοχο, θα γίνεται σύμφωνα με της διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 16ο : Κυρώσεις – Ποινικές ρήτρες – Εκπτώσεις
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες
αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη, τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις
υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση της υπηρεσίας.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου με υπαιτιότητα του ανάδοχου, ο
ΕΛ.Γ.Α κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβών, θα
δύναται να επιβάλει κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/2016.
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά
του που απορρέει απ΄ αυτήν εφόσον δεν υλοποίησε το έργο μέσα στο συμβατικό χρόνο ή
στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 203
του Ν.4412/2016.
Η επιβολή Ποινικών Ρητρών και κήρυξη εκπτώτου αναδόχου δεν εφαρμόζεται σε
περίπτωση ανωτέρας βίας και για τις καθυστερήσεις που δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α,
ύστερα από γνώμη της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, η οποία υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιαφερόμενο την παροχή εξηγήσεων κατά τα άρθρα 203 και 74 του
Ν.4412/2016, κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης και
προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του αναδόχου από τις προμήθειες του Δημόσιου
Τομέα.
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ΑΡΘΡΟ 17ο : Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της
παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 18ο : Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως
ισχύουν, οι όροι της παρούσας πρόσκλησης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
ΑΡΘΡΟ 19ο : Επίλυση διαφορών
Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι
διατάξεις του ν. 4412/2016 και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Ανάδοχος και ο ΕΛ.Γ.Α. θα
καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα,
επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας,
στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και
6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο
Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που
προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 20ο : Λοιποί όροι
1.Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων
και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και
του ΕΛ.Γ.Α.
2. Προσωπικό
Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας, ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των
υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος του την αποκατάστασή της.
3. Ανωτέρα βία
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία να τα αναφέρει εγγράφως και να
προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
4. Εμπιστευτικότητα
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε
οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση
του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης,
διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη,
τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας.
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Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες της προσφοράς του ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, υποχρεούνται να
υποβάλλει εντός της προσφοράς σχετική δήλωση, στην οποία θα αναφέρει ρητά όλες τις
σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της
συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών.
5. Πνευματικά δικαιώματα
Όλα τα αποτελέσματα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο,
καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον
Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας
Αρχής, που μπορούν να τα διαχειρίζονται και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά), εκτός
και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.
Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της
Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην
κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’
οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε
ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με
έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.
Με την οριστική παραλαβή του έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία θα είναι
πλέον η αποκλειστική δικαιούχος επί του Έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που
απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας
οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω
ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης,
αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε
κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης.
6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως
Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή
και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους
φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο
πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και
της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη
διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της
προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.
7. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τouς όρους
της πρόσκλησης, εκτός αν ρητά αναφέρει στην προσφορά του τα σημεία εκείνα τα οποία
δεν αποδέχεται.
8. Για όσους όρους δεν αναφέρονται ανωτέρω θα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του
Ν.4412/2016
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Ανήκει στην πρόσκληση 10261/2022
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο του έργου θα είναι η κατασκευή νέου Ιστοτόπου – Ενημερωτικής Πύλης με
ανανέωση της υπάρχουσας δομής και του περιεχομένου καθώς και η χρήση σύγχρονων
σχεδιαστικών αρχών, μεθόδων υλοποίησης και τεχνολογιών ανοιχτού λογισμικού,
αποσκοπώντας σε μια σύγχρονη, φιλική, εύχρηστη και αποτελεσματική αναβάθμιση της
διαδικτυακής παρουσίας του Οργανισμού.
Για τη δημιουργία του νέου δικτυακού τόπου θα τηρηθεί η διαδικασία και οι τεχνικές
προδιαγραφές που παρουσιάζονται στη συνέχεια. Η φιλοξενία θα γίνεται σε εξοπλισμό του
Αναδόχου ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του
δικτυακού τόπου και την αποκατάσταση κάθε δυσλειτουργίας του.
Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου του ΕΛΓΑ θα αποτελείται από ενότητες οργανωμένες
έτσι ώστε να πετυχαίνεται η πληρέστερη προβολή των υπηρεσιών του και με στόχο οι
ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν εύκολα το πληροφοριακό υλικό ή και τις υπηρεσίες που
παρέχει η ιστοσελίδα
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η διαδικασία και οι ενδεικτικές τεχνικές προδιαγραφές του έργου είναι οι ακόλουθες:
1. Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει το δικτυακό τόπο χρησιμοποιώντας
σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System -CMS)
ανοιχτού λογισμικού (Open Source).
2. Στη σχεδίαση, υλοποίηση, ανάπτυξη, λειτουργία πρέπει
να
χρησιμοποιηθούν ένα από τα τρία ευρέως διαδεδομένα CMS (Drupal,
Wordpress, Joomla) , κατ΄ εφαρμογή των σύγχρονων μεθοδολογιών
σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού και τα οποία θα πρέπει να
εγκατασταθούν στις πιο πρόσφατα ενημερωμένες εκδόσεις τους.
3. Ο πηγαίος κώδικας που θα παραχθεί στο πλαίσιο του έργου, τα σχήματα
βάσεων δεδομένων και το περιεχόμενο τους και όποιο συστατικό
λογισμικού υλοποιεί την προτεινόμενη αρχιτεκτονική για εξυπηρέτηση του
έργου θα ανήκει στον ΕΛΓΑ.
4. Ενσωμάτωση
περιεχομένου
που
θα
αντληθεί
από
την
τρέχουσα ιστοσελίδα, και περιεχομένου που θα παραδοθεί από τον ΕΛΓΑ
σε
ψηφιακή μορφή.
5. Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου να είναι συμβατό με διακομιστή
ιστού τελευταίας έκδοσης(πχ Apache,Chrome) και με τα ευρέως γνωστά
λειτουργικά συστήματα ( π.χ Windows ,Linux )
6. Το σύστημα διαχείρισης Βάσεως Δεδομένων (DBMS) με το οποίο θα
συνεργάζεται το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου και στο οποίο θα
αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα θα είναι ανοιχτού λογισμικού και
θα υποστηρίζεται από τα λειτουργικά συστήματα Windows και Linux.
7. Δυνατότητα μορφοποίησης, εισαγωγής συνδέσμων, διευρυμένες
λειτουργίες (εισαγωγή εικόνων, πινάκων, στοιχείων φορμών, κλπ.),
φωτογραφιών, ήχου, video, google maps, κλπ βασιζόμενα σε templates
εγγράφων που να προτείνονται από τη πλατφόρμα και χρήση Editor του
τύπου WYSIWYG (What You See Is What You Get)
8. Δυνατότητα αναζήτησης κειμένου σε όλο το περιεχόμενο του δικτυακού
τόπου (σελίδες, αρχεία κειμένου και αρχεία pdf).

14

ΑΔΑ: ΨΚΒΠ46ΨΧΞ5-ΠΡΣ

22AWRD010986597 2022-07-22

9. Δυνατότητα άντλησης περιεχόμενου και αναπαραγωγής άρθρων από
εξωτερικές πηγές. Υποστήριξη άντλησης – import περιεχομένου από
πηγές των ακόλουθων τύπων:
• XML και JSON REST Services
• SOAP web services
• Αρχεία text delimited CSV ή excel
• Τρίτες βάσεις δεδομένων (MySQL, Oracle, MS SQL, Access)
10. Τουλάχιστον διγλωσσική υποστήριξη (ελληνικά ,αγγλικά) των άρθρων
και
γενικά
όλων
των στοιχείων του συστήματος διαχείρισης
περιεχομένου προς το κοινό (μενού, templates κλπ).
11. Xρήση SEO (Βελτιστοποίησης Ιστοσελίδων για τις Μηχανές Αναζήτησης)
ανά άρθρο
12. Χρήση των διεθνών προτύπων (web standards) με βάσει τις οδηγίες του
W3C
για την υλοποίηση των ιστοσελίδων και επικύρωση των
σελίδων/άρθρων του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου από τον W3C
Validator
13. Δυνατότητα επέκτασης των λειτουργιών του συστήματος με τη
ανάπτυξη ή εγκατάσταση στοιχείων (modules, plugins) ανοιχτού
λογισμικού.
14. Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου (administrator) θα πρέπει να έχει
πλήρη έλεγχο του διαχειριστικού περιβάλλοντος.
15. O ανάδοχος θα αναλάβει τη Φιλοξενία της Ιστοσελίδας (Web Hosting) με
υψηλή διαθεσιμότητα και εγγυημένες επιδόσεις, μετρήσιμες από τρίτες,
ανεξάρτητες, πηγές όπως είναι π.χ. το Google Analytics
16. Η σχεδίαση πρέπει να είναι τέτοια ώστε το περιεχόμενο να
προσαρμόζεται στους διάφορους τύπους οθονών για την απρόσκοπτη
πλοήγηση από συσκευές desktop, laptop, tablet, κινητά (responsive
design)
17. Θα παρέχεται η φιλοξενία σε εξοπλισμό (server) του αναδόχου για τη
συνεχή λειτουργία του ιστότοπου, ο οποίος θα προσφέρει ικανοποιητικό
χώρο να υποστηρίξει τον ιστότοπο, όπως αυτός θα διαμορφωθεί κατά την
παράδοση του έργου (να δοθεί λεπτομερής περιγραφή της φιλοξενίας)
καθώς και υπηρεσίες όπως back-up δεδομένων στον server,
λογαριασμούς email για επικοινωνία κ.τ.λ.
18. Τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας της ιστοσελίδας ώστε να
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία και ασφάλεια της ιστοσελίδας
19. Θα παρέχεται εγγύηση Καλής λειτουργίας διάρκειας ενός έτους
20. Ο ανάδοχος θα καταθέσει στη προσφορά του το κόστος των υπηρεσιών
συντήρησης – φιλοξενίας μετά τη λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας
Χρονική διάρκεια
Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου δεν θα υπερβαίνει τους 3 μήνες, λαμβάνοντας υπόψη
τα παρακάτω σημεία -ορόσημα:
1. Ο Ανάδοχος θα πρέπει το αργότερο εντός 1 μήνα
από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
έναρξης του έργου να
παρουσιάσει προσχέδια σε ψηφιακή και έντυπη μορφή (high-fidelity) της
αρχικής σελίδας αλλά και των επιμέρους σελίδων και εφαρμογών του
δικτυακού τόπου για την χωροταξική οργάνωση του layout του δικτυακού
τόπου του ΕΛΓΑ. Με βάσει
τα
προσχέδια
ο
Ανάδοχος
θα
παρουσιάσει και 2 διαφορετικά πρότυπα(templates/themes). Τα
προσχέδια και τα πρότυπα θα περιλαμβάνουν όλα τα βασικά δομικά
στοιχεία και θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές που αναφέρονται παραπάνω.

15

ΑΔΑ: ΨΚΒΠ46ΨΧΞ5-ΠΡΣ

22AWRD010986597 2022-07-22

2. O ΕΛΓΑ θα επιλέξει ένα εκ των προτύπων όπως αυτό έχει δημιουργεί
από τον Ανάδοχο ή θα προτείνει αλλαγές, οι οποίες θα διατυπωθούν
εγγράφως προς τον Ανάδοχο και οι οποίες θα πρέπει εντός 2 μηνών να
έχουν υλοποιηθεί.
3. Μετά την επιλογή του προτύπου ο Ανάδοχος θα προβεί στην
δημιουργία του δικτυακού τόπου το αργότερο εντός 2 μηνών.
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Aνήκει στην Πρόσκληση 10261/2022
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφόρος Μεσογείων 45
Τ.Κ. 11526, Αθήνα
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως,
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός ………….
αριθμός … ΤΚ ………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α) …….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β) ……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ) ………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της
σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με
αντικείμενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με
αριθμό πρωτ............. Πρόσκλησή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και
υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας,
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε
έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας
απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Aνήκει στην Πρόσκληση 10261/2022
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:

Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:

Οδό
ς:

Αριθ
:

ΤΚ
:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Ως …………………………………..(4) της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία
«…………………………………………….…» και το διακριτικό τίτλο «……………………..…..» που εδρεύει στην
……………………….…., στην οδό ………………., Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ.: .……………………., Δ.Ο.Υ.:
……………………….:

Α.
αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες
προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας πρόσκλησης.
Β1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997
και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
γ )απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 .
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Β2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα,
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της
δόλιας χρεοκοπίας.
Β3. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).
Γ. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη
συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό,
1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό
ασφαλιστικής ενημερότητας,

● Τα πιστοποιητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν
ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του
Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Ημερομηνία:
__________________
Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών
(Υπογραφή-ημερομηνία)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν
ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10
ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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