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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  
                                                           
 
 
 
 
 

 

Διακήρυξη 
Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει ποιότητας- τιμής (συμφερότερη προσφορά), για 
το έργο παροχής υπηρεσιών Συντήρησης, Υποστήριξης Τροποποίησης ή /και επέκτασης 
του Πληροφοριακού Συστήματος Ασφάλισης και Ενισχύσεων του ΕΛ.Γ.Α. 
προϋπολογισμένης δαπάνης εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00)  πλέον ΦΠΑ 24%,  για 
δύο (2) έτη 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 
1.1. Του Ν.1790/88 (ΦΕΚ 134/Α/88) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας 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 αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
“Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 
(ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013), 
1.4. 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»,  
1.5. Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 
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», 
1.7. Tου Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
1.8. Του  Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 3839/122706/10-11-2016 (Α.Δ.Α. 7ΥΦΕ4653ΠΓ-09Ψ)  Απόφαση  του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης», 
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 940/24-1-2017 (Α.Δ.Α. ΩΠ9Ε46ΨΧΞ5-Ρ9Υ) Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης, 
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 28/23-2-2017 Απόφαση του Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια 
συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
 
Αθήνα:  26-04-2017     
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Δ/νση :      Οικονομικού  
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προσφορά βάσει ποιότητας-τιμής (συμφερό) για το έργο παροχής υπηρεσιών Συντήρησης, Υποστήριξης 
Τροποποίησης ή / και επέκτασης του Πληροφοριακού Συστήματος Ασφάλισης και Ενισχύσεων του 
ΕΛ.Γ.Α. για δύο (2) έτη. 
 

Διακηρύσσει 
1. Συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει ποιότητας-τιμής (συμφερότερη προσφορά), για το έργο παροχής υπηρεσιών 

Συντήρησης, Υποστήριξης Τροποποίησης ή / και επέκτασης του Πληροφοριακού Συστήματος Ασφάλισης 

και Ενισχύσεων του ΕΛ.Γ.Α για δυο (2) έτη . Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη  για την ανωτέρω 

παροχή υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των εξήντα (60.000,00) ευρώ για δυο (2) έτη, πλέον του Φ.Π.Α. 

24%. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης 
της προκήρυξης  στο ΚΗΜΔΗΣ.  
 

3. TΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

TOΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 ΗΜΕΡΑ    ΩΡΑ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
(ΕΛ.Γ.Α.) 
Μεσογείων 45 Αθήνα 
6ος  όροφος - Αίθουσα ΔΣ 

 

 16/5/2017 

 

 Τρίτη 

 

   11:00 π.μ 

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, ενώπιον της Τριμελούς  Επιτροπής Προμηθειών του 
ΕΛ.Γ.Α. (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού), όπως περιγράφεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας. 
4.   Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 
      1.  Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
είναι εγκατεστημένα σε: 
 α) κράτος-μέλος της Ένωσης  
 β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
 γ) τρίτες  χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,  στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας καθώς και  
 δ) τρίτες  χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την ΄Ενωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 
   2.   Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4του άρθρου 19 
του Ν.4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι 
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. 
κοινοπραξία). 
3.   Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα  είτε  ως μέλος ένωσης. 
4.  Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται 
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής : 
4.1  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - Γενικά Στοιχεία Διαγωνισμού 
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4.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, 
4.3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ Τεχνικές Προδιαγραφές 
4.4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ - Οικονομική προσφορά 
4.5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ -Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής και Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Εκτέλεσης, 
4.6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄- Σχέδιο Σύμβασης. 
4.7.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄- Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

5. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής και πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη δίδονται τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., Μεσογείων 45, 2ος όροφος, γραφείο 
23, Τηλ: 2107490423 και για τεχνικές πληροφορίες από την Διεύθυνση Πληροφορικής, Τμήμα Ανάλυσης 
& Προγραμματισμού τηλ. 2107490431, FAX:2107490427  

6. Η παρούσα διακήρυξη 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) 
7. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 
147/Α/2016) όπως έχουν μέχρι σήμερα τροποποιηθεί και συμπληρωθεί των νόμων, προεδρικών 
διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα διακήρυξη, τις οποίες 
θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά 
τους. 
 

 
 
 
Ο Αντιπρόεδρος  

 
 

        Αθανάσιος Ζαννιάς 
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Ανήκει στη διακήρυξη   5938/26-4-2017 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έργο παροχής υπηρεσιών 
Συντήρησης, Υποστήριξης 
Τροποποίησης ή / και επέκτασης του 
Πληροφοριακού Συστήματος 
Ασφάλισης και Ενισχύσεων του 
ΕΛ.Γ.Α. 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΒΑΣΕΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ 
(ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 72267000-4 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (60.000,00) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΕΛ.Γ.Α. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 1765,  
Κ.Λ. 62.07.070 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

16/05/2017  11:00 π.μ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

16/5/2017  11:00 π.μ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

(ΕΛ.Γ.Α.) 

Μεσογείων 45 Αθήνα 

Αίθουσα ΔΣ  

6ος  όροφος 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2 ΕΤΗ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο διαγωνισμού 

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης Λογισμικού εφαρμογής 
,λογισμικού συστήματος & Βάσης Δεδομένων, Τροποποίησης ή / και επέκτασης του λογισμικού για την 
απρόσκοπτη λειτουργία  των υποσυστημάτων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
Ασφάλισης και Ενισχύσεων  (ΟΠΣΑΕ) του ΕΛΓΑ 
 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τον ανάδοχο στο πλαίσιο του έργου θα  είναι: 
Υ1.Υπηρεσίες Συντήρησης Λογισμικού Εφαρμογής 
Υ2.Υπηρεσίες Υποστήριξης Λογισμικού Συστήματος 
Υ3.Υπηρεσίες Databases Administration- Systems Administration 
Υ4.Υπηρεσίες Application Monitoring 
Υ5.Υπηρεσίες Τροποποιητικής  Υποστήριξης Λογισμικού 
Υ6.Υπηρεσίες Backup και Restore 
 
Το Πληροφοριακό Σύστημα Ασφάλισης και Ενισχύσεων  (ΟΠΣΑΕ) και οι προς ανάθεση υπηρεσίες 
περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ «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: 
            Μεσογείων 45  
           115 26 ΑΘΗΝΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Δημοσιότητα  

Η παρούσα διακήρυξη 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) 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Τρόπος λήψης εγγράφων του διαγωνισμού 

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., 
Μεσογείων 45, 2ος όροφος, γραφείο 23, κτίριο Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α., αρμόδιος υπάλληλος κα 
Aναγνωστόπουλος Λ., Τηλ: 2107490423, FAX: 2107490427 και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του 
ΕΛ.Γ.Α.: www.elga.gr., και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ, 
(promitheus.gov.gr) 
 Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της διακήρυξης που 

παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό 

αριθμό σελίδων και, εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν έγγραφα στον 

ΕΛ.Γ.Α. και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το 

αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

                                                
ΑΡΘΡΟ 5ο :  Δικαίωμα συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή και 
νομικών προσώπων που ασχολούνται με το αντικείμενο και: 
είναι εγκατεστημένα στα κράτη –μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  
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•είναι εγκατεστημένα στα κράτη –μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή  

•είναι εγκατεστημένα στα κράτη –μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων 
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 
(ΦΕΚ Α 1́39) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή  

•είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή 

•έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους –μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους –μέλους που έχει 
υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν 
την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των 
ανωτέρω χωρών 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο : Προϋποθέσεις Συμμετοχής  -Τρόπος  σύνταξης και υποβολής προσφορών 
6.1. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν εμπροθέσμως την 

προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η 

κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 92-97 του 

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016). 

Σε ό,τι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά με την 

επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 

74/Α'/2014), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 του 

άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α'/1999). Σε ό,τι αφορά δε στις Υπεύθυνες Δηλώσεις και 

αναφορικά με το χρόνο υποβολής και θεώρησης των ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο 

άρθρο 3 του ν. 4250/2014. 

6.2. Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους 

της παρούσας διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της 

προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος 

νομικού προσώπου.   

6.3. Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών 

του ΕΛ.Γ.Α. στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι και την 16η Μαΐου ημέρα Τρίτη και 11:00 π.μ. 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Λεωφ. Μεσογείων 45 

2ος όροφος – Γραφείο 23  

115 26 ΑΘΗΝΑ 

6.4. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα, σύμφωνα με τα παραπάνω. 

6.5. Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο με τις εξής 
εξωτερικές ενδείξεις: 

 Α) Στοιχεία Προσφέροντος : 

Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, 
Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

B) Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού 
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Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση 
νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή 
προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν 
την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει 
να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
6.6. Οι προσφορές αποστέλλονται ή κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους,  μέσα  σε ενιαίο 

σφραγισμένο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία)  που πρέπει να περιλαμβάνει 

επί ποινή αποκλεισμού όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, σε δύο αντίγραφα. Σε ένα 

από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο,  σε κάθε σελίδα του πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η 

λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να μονογράφεται από τον υποψήφιο ανάδοχο. Το περιεχόμενο του 

πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 

6.7. Στον φάκελο κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος), πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο διαγωνισμός, το οποίο αφορά  

• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 

• Ο αριθμός της διακήρυξης 

• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

• Τα στοιχεία του προσφέροντος (αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας σύμφωνα με το 
καταστατικό της). 

6.8. Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας (Παράρτημα ΣΤ’) είναι οι εξής: 
Α) Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν 
από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί 
αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

 
ΠΡΟΣ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Λεωφ. Μεσογείων 45 

2ος όροφος – Γραφείο 23  

115 26 ΑΘΗΝΑ 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Διακήρυξη αρ. πρωτ.  5938/26-4-2017 
Καταληκτική Ημερομηνία (ημ/νια λήξης κατάθεσης προσφορών):16/5//2017 
Ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς …………../2017 
«Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά βάσει ποιότητας- τιμής (συμφερότερη προσφορά), για το έργο παροχής 
υπηρεσιών Συντήρησης, Υποστήριξης Τροποποίησης ή / και επέκτασης του Πληροφοριακού 
Συστήματος Ασφάλισης και Ενισχύσεων του ΕΛ.Γ.Α.» 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο 
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Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της παρούσας 
περίπτωσης Α, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα 
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας 
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής 
ασφάλισης), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 
όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης). 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους. 
Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
Γ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων 
που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας 
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 
Δ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται 
στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην 
παρ. 4 περ.α του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 
Ε) Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 
του Ν.4412/2016.   
Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ,Δ και Ε αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που 
σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) στα αντίστοιχα 
πεδία. 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η Αρχή 
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων 
αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων Α, Β, Γ, 
Δ και Ε. 
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6.9 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι Προσφέροντες θα πρέπει μαζί με την Προσφορά τους να υποβάλλουν στο φάκελο 
Δικαιολογητικά και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις τεχνικές και επαγγελματικές 
ικανότητές του. Οι προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς στο 
φάκελο των Δικαιολογητικών με ποινή αποκλεισμού τις κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις των 
κριτηρίων των ομάδων Α, Β  και Γ όπως περιγράφονται ακολούθως: 
 
Α. Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity) 
 
1. Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 
150 % του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο 
μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος από το 150 % του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου χωρίς ΦΠΑ. 
 
1.2 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων των σε 
περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου 
κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. 
 
Β.  Ομάδα Έργου  Αναδόχου 
Ο Ανάδοχος θα συγκροτήσει Ομάδα Έργου, με κατάλληλο Οργανωτικό Σχήμα και επαρκή στελέχωση, 
για την παροχή των Υπηρεσιών που περιγράφονται ανωτέρω. Τα στελέχη της Υπηρεσίας θα 
συνεργάζονται με την Ομάδα Έργου του Αναδόχου με στόχο την ενεργό συμμετοχή και έναρξή τους στην 
εκτέλεση του Έργου. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη σωστή και έγκαιρη στελέχωση της Ομάδας 
Έργου, με σκοπό την άρτια παροχή όλων των υπηρεσιών του έργου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
του.  
Επιπλέον, μέσω του συντονιστή έργου, αναλαμβάνει την επικοινωνία, την έγκαιρη ενημέρωση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής τον προγραμματισμό ενεργειών για την παρακολούθηση και 
τον έλεγχο τυχόν αποκλίσεων ως προς το χρονοδιάγραμμα και τα παραδοτέα, τον έλεγχο της ποιότητας 
των παραδοτέων και γενικότερα τη διασφάλιση ποιότητας και τη διαχείριση κινδύνων του έργου. 
 
Στην Ομάδα Έργου του Αναδόχου, θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και σε επαρκή αριθμό, τουλάχιστον 
οι ακόλουθοι ρόλοι / ειδικότητες :  
1. Συντονιστής Έργου / (Διοικητικός Υπεύθυνος) Υπεύθυνος για το έργο από την πλευρά του Αναδόχου. 
Τα καθήκοντα του Συντονιστή Έργου περιλαμβάνουν την οργάνωση, καθοδήγηση και σχεδιασμό των 
δραστηριοτήτων και τον προγραμματισμό των πόρων της Ομάδας Έργου, και τη διοίκηση της ποιότητας 
του Έργου. Ο Συντονιστής Έργου θα είναι σε στενή συνεργασία με τους αρμόδιους της Επιτροπής από 
πλευράς της Υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα προσόντα του Υπεύθυνου Έργου είναι Πτυχίο Ανώτατης 
Σχολής θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης με ειδίκευση στην Πληροφορική και εμπειρία στη διοίκηση 
ανάλογων έργων με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης.  
2. Τεχνικός Υπεύθυνος Έργου Υπεύθυνος για την καθοδήγηση, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση 
των δραστηριοτήτων της Ανάλυσης / Σχεδιασμού / Ανάπτυξης / Δοκιμών και Εγκατάστασης του 
λογισμικού των εφαρμογών και για τον έλεγχο της ποιότητας των παραδοτέων. Ο Τεχνικός Υπεύθυνος 
Έργου είναι σε διαρκή στενή συνεργασία με τον Συντονιστή Έργου και συνεργάζεται στενά με την 
Υπηρεσία. Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα είναι Πτυχίο Ανώτατης Σχολής θετικής ή οικονομικής 
κατεύθυνσης με ειδίκευση στην Πληροφορική και εμπειρία σε ανάλογα έργα με το αντικείμενο της 
παρούσας διακήρυξης.  
3. Πληροφορικός Λογισμικού / Ανάλυση – Σχεδιασμός – Ανάπτυξης  Εμπλέκεται στις δραστηριότητες 
Ανάλυσης / Σχεδιασμού / Ανάπτυξης και Δοκιμών του λογισμικού των εφαρμογών. Προετοιμάζει τις 
αναλυτικές προδιαγραφές των εφαρμογών, και έχει πλήρη τεχνική γνώση και αντίληψη για τις διαδικασίες 
ανάπτυξης. Σχεδιάζει, κωδικοποιεί και δοκιμάζει το λογισμικό των εφαρμογών. Παράγει το τεκμηριωτικό 
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υλικό των εφαρμογών, και εκτελεί όλες τις παρεμβάσεις ανάπτυξης-συντήρησης του κώδικα καθώς και 
την συντήρηση του τεκμηριωτικού υλικού εκπαίδευσης χρηστών. Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα είναι 
Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης με ειδίκευση στην 
Πληροφορική και εμπειρία σε ανάλογα έργα με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης.  
 
4. Πληροφορικός Λογισμικού / Διαχείριση Συστήματος – Βάσεως Δεδομένων Είναι υπεύθυνος για την 
ολοκλήρωση και καλή λειτουργία του συστημικού περιβάλλοντος για το υπ’ ανάπτυξη λογισμικό, (α) 
παρέχοντας τεχνική υποστήριξη στην ομάδα έργου του αναδόχου σε θέματα ORACLE και ειδικότερα σε 
ότι αφορά τη βάση και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της, (β) συνεργαζόμενος με την Τεχνική 
Υποστήριξη της Υπηρεσίας.  
Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα είναι Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής θετικής ή οικονομικής 
κατεύθυνσης με ειδίκευση στην Πληροφορική και εμπειρία σε ανάλογα έργα με το αντικείμενο της 
παρούσας διακήρυξης.  
5. Ειδική Εμπειρία Οι Πληροφορικοί Λογισμικού απαιτείται να έχουν εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών σε 
γραφικό περιβάλλον Windows και πλατφόρμες αντίστοιχες του περιβάλλοντος των εφαρμογών Microsoft, 
3-tier Αρχιτεκτονικής , Bάσεων Δεδομένων. Απαιτείται η διάθεση στελεχών με εμπειρία σε ανάπτυξη σε 
τεχνολογίες διαδικτύου (J2EE, JSP, JavaScript, Java, HTML, XML, κλπ) και σε περιβάλλον ΒΔ ORACLE. 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει την αντιστοίχιση όλων των μελών της Ομάδας Έργου στους 
παραπάνω Ρόλους / Ειδικότητες και να καθορίσει το πως εμπλέκονται στην προτεινόμενη μεθοδολογία 
ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού. Η προτεινόμενη ομάδα του Αναδόχου θα πρέπει να είναι 
επαρκής.  
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει την ετοιμότητα του να αυξήσει την Ομάδα Έργου κατά τη διάρκεια 
της σύμβασης, εφόσον αυτό απαιτηθεί. 
 
Για την απόδειξη της εμπειρίας και προσόντων  της Ομάδας Έργου που απαιτούνται από την παρούσα 
υποβάλλονται: 

• Βιογραφικά Σημειώματα της Ομάδας Έργου από τα οποία να προκύπτει η εμπειρία κάθε μέλους. 

• Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών εκπαίδευσης και βεβαιώσεων 
 
Γ . Εμπειρία σε ανάλογα έργα 
Πρέπει να τεκμηριωθεί  η γενική και ειδική εμπειρία καθώς και η ικανότητα υποστήριξης του 
προσφέροντος. 
Ο προσφέρων θα πρέπει να τεκμηριώνει γνώση Επιχειρησιακού Αντικειμένου, ως προς το έργο ή 
συναφούς με του έργου (π.χ. γεωργικού και ασφαλιστικού  κ.λ.π.), γνώσηκαι εμπειρία σε πλατφόρμες 
ανάπτυξης και αρχιτεκτονικές αντίστοιχες με αυτή του περιβάλλοντος των εφαρμογών, με συναφή : 

• ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως οι ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος λειτουργίας, RDBMS 
Oracle και εφαρμογών java, βαθμός δυσκολίας και πολυπλοκότητας της εφαρμογής, και 

• ποσοτικά χαρακτηριστικά, όπως το μέγεθος του Ο.Π.Σ., ο μεγάλος όγκος δεδομένων 
,διαδικασιών και συναλλαγών, 

Όπως έχει αποκτηθεί από έργα : 

• υλοποίησης ή και συντήρησης μεγάλης κλίμακας συστημάτων πληροφορικής αντίστοιχων 
χαρακτηριστικών, στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, στην Ελλάδα ή/και το Εξωτερικό 

• παροχής τεχνικής υποστήριξης σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις (με έμφαση στους 
γεωργικούς και ασφαλιστικούς οργανισμούς) 

• διαχείρισης και διοίκησης μεγάλων έργων πληροφορικής, 

• εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας. 
Κάθε προσφέρων προκειμένου να αποδείξει τα παραπάνω οριζόμενα οφείλει να  
καταθέσει  :  

• Κατάλογο με τα κυριότερα έργα που εκτέλεσε κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη στον οποίο να  
αναφέρονται η αξία, η ημερομηνία παροχής και οι αποδέκτες τους. Από τα παραπάνω έργα, ένα 
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τουλάχιστον παρόμοιο με το αντικείμενο του παρόντος Έργου το οποίο έχει ολοκληρωθεί 
επιτυχώς από τον προσφέροντα, θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικώς 

• Παρουσίαση του τεχνικού προσωπικού και ειδικότερα του τεχνικού υπεύθυνου Έργου με 
εξειδίκευση σχετική με το αντικείμενο του Έργου 

• Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επάρκεια του προσφέροντος για το Έργο» 
6.10. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 

στοιχεία, σε ανεξάρτητους σφραγισμένους φακέλους σε δύο αντίτυπα, ένα (1) πρωτότυπο και ένα(1) 

αντίγραφο ως εξής : 

ΦΑΚΕΛΟΣ 1 με τη ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ο οποίος περιέχει την εγγυητική 

επιστολή, το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα (Πρωτότυπα και αντίγραφα), 

επί ποινής απόρριψης.           

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον φάκελο, με την σειρά που ζητούνται στις 

αντίστοιχες παραγράφους και με την ίδια αρίθμηση.   

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Α) Εγγυητική επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά ένα (1) μήνα 

μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει συνταχθεί  

σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε΄ της παρούσας. 

Διαφορετική διατύπωση των εγγυητικών επιστολών, λόγω χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα 

πιστωτικά ιδρύματα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ΤΣΜΕΔΕ, δεν καθιστά τις εγγυήσεις 

απαράδεκτες, εφόσον αυτές έχουν το υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το Νόμο και την 

παρούσα διακήρυξη 

B) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής Τ.Ε.Υ.Δ): Οι υπόψηφιοι ανάδοχοι που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά 
τους, επί ποινή αποκλεισμού, συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 όπως εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ’ της 
παρούσας, προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και 
αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις 
της παρ.2 του ανωτέρω άρθρου. 
Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 
Μέρος I. Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή /τον αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 
ανάθεσης. 
Μέρος II. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα. 
Α. Πληροφορίες σχετικά με τον Οικονομικό Φορέα 
Β. Πληροφορίες σχετικά με τους νομίμους εκπροσώπους του Οικονομικού Φορέα 
Γ. Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη σε ικανότητες άλλων φορέων. 
Δ. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας 
Μέρος III. Κριτήρια αποκλεισμού: 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες  (η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική βάσει 
του άρθρου 73 παρ.1). 
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική, βάσει του άρθρου 73 παράγραφος 2, σε περίπτωση τελεσίδικης και 
δεσμευτικής απόφασης). 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα και 
άλλοι λόγοι αποκλεισμού (περιπτώσεις στις οποίες  
Μπορεί να αποκλείονται οικονομικοί φορείς (άρθρο 73 παρ. 4). 
 Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία (Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 
3310/2005) 
Μέρος IV. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής : 

17PROC006106788 2017-04-26

ΑΔΑ: 6ΟΗΛ46ΨΧΞ5-ΒΧ9



 12 

Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής (Γίνεται μνεία ότι ο εκάστοτε οικονομικός φορέας μπορεί να 
συμπληρώσει μόνο την σχετική ενότητα, χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει τις κάτωθι). 
Α Καταλληλότητα. 
Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. 
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
Μέρος V. Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων. 
Μέρος VI. Τελικές δηλώσεις. 
Γ) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του 
(για Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων 
τροποποιήσεων του (για Ο.Ε και Ε.Ε). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με 
την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 
νομικού προσώπου. 
Δ) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με 
αντιπρόσωπο/εκπρόσωπό τους.  
Ε) Όλα  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι Προσφέροντες πληρούν τις 
ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής.   
Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται υπογράφεται και υποβάλλεται  κατά περίπτωση ως εξής: 

- Το μέρος I είναι συμπληρωμένο από την αναθέτουσα αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και VI ) 
συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν 
επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Ζ 
της παρούσας. 
- Το μέρος ΙΙ.Α και ΙΙ.ΑΒ  και το μέρος ΙΙΙ συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς   

      - Το μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση  υπεργολαβικής ανάθεσης  
      - Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή 
του κατά το νόμο υπόχρεου/-ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της 
υπογραφής.  
Επισημαίνεται ότι : 
Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να  υποβάλει ένα 
ΤΕΥΔ. 
Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό την μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί 
για κάθε φορέα –μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως IV (Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας 
δηλώσει πως θα αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της 
συνολικής αξίας, τότε υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό 
ΤΕΥΔ εκ μέρους του/των υπεργολάβου/ων). 
Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ.           
 
ΦΑΚΕΛΟΣ 2,  με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη 

σφράγισής του, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά στοιχεία της πρότασης του Υποψηφίου. Επίσης, 

ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει 

πληρέστερα την Προσφορά του Υποψηφίου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην 

παρούσα Διακήρυξη (π.χ. τεχνικά φυλλάδια). Στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς υποβάλλονται τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με το παράρτημα Γ’.  

•  Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς συνυποβάλλονται και τα παρακάτω: 

Οι προσφέροντες, επί ποινή ακυρότητας της συμμετοχής τους, οφείλουν να καταθέσουν μαζί με 
την προσφορά – πέρα από τα ως ανωτέρω δικαιολογητικά - και τα παρακάτω: 
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Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), χωρίς θεώρηση του γνήσιου της 
υπογραφής σύμφωνα με το αρ. 3 του Ν.4250/2014 (η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία 
εντός των τριάντα τελευταίων ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών) ότι: 
Α) υπάρχουν ή ότι δεν υπάρχουν αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από τα καθοριζόμενα στις τεχνικές 
προδιαγραφές της Διακήρυξης. 
Εφόσον δηλώνεται ότι υπάρχουν αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από τα καθοριζόμενα στις τεχνικές 
προδιαγραφές της Διακήρυξης, αυτές πρέπει να περιγράφονται με ξεχωριστή αναφορά στην τεχνική 
προσφορά, ώστε να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή. 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

• Υπόχρεοι των υπευθύνων δηλώσεων είναι , κατά περίπτωση: 
• Για τις Ο.Ε. , Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι. 
• Για τις Ε.Π.Ε. και τις Ι.Κ.Ε. οι διαχειριστές 
• Για τις Α.Ε. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος 
• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
• Για το συνεταιρισμό ο Πρόεδρός του 
• Για την ένωση προμηθευτών - κοινοπραξία κάθε μέλος 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ 3,  με την ένδειξη OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, μέσα στον κυρίως φάκελο 
και σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά», απαραίτητα σε δύο 
αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), διαμορφωμένα ως εξής: 
Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς τον οποίο θα υποβάλει ο Υποψήφιος πρέπει να περιέχει 
συμπληρωμένο το υπόδειγμα με τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς. Η Οικονομική προσφορά πρέπει 
να είναι δακτυλογραφημένη και να μην φέρει διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές κλπ), επί ποινή 
αποκλεισμού. Οικονομική προσφορά, που είναι ελλιπής ή αόριστη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   
Η Οικονομική προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου και, σε περίπτωση 
υποβολής προσφοράς από ένωση προσώπων, από όλα τα μέλη της ή από τον κοινό εκπρόσωπο της 
ένωσης. Προσφορά, που θα υποβληθεί ανυπόγραφη, θεωρείται άκυρη. Διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων 
ή όρων στην Οικονομική προσφορά ή επιφυλάξεων επ’ αυτής, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των 
όρων του Διαγωνισμού και θα οδηγήσουν στην απόρριψη της Οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου, 
που τις διατυπώνει.   
Οι τιμές της Οικονομικής προσφοράς, που θα δοθούν από τους Υποψηφίους, αποτελούν την πλήρη 
αποζημίωσή τους για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας και δεν θα υπερβαίνουν το όριο του 
προϋπολογισμού του παρόντος Διαγωνισμού. Τεκμαίρεται ότι, για τον προσδιορισμό της Οικονομικής 
προσφοράς οι υποψήφιοι έχουν συνυπολογίσει και λάβει υπόψη όλες τις δαπάνες για τις αμοιβές του 
προσωπικού και των συνεργατών του Αναδόχου, που θα απασχοληθούν, και κάθε μορφής έξοδα, που 
θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του αντικειμένου του παρόντος Διαγωνισμού, καθώς και όλες τις 
δαπάνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και λοιπά κόστη, με τα 
οποία τυχόν βαρύνεται ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τη Σύμβαση.  Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, η 
τιμή της Οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου θα παραμείνει σταθερή και δεν θα υπόκειται σε 
αναθεώρηση, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.   
Οι τιμές των Προσφορών των ζητούμενων υπηρεσιών   θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα 
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. Σε 
ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο Υποψήφιος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει 
αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα 
διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.  
Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται, κατά τη 
γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να 
τους τροποποιήσουν. Η Αναθέτουσα Αρχή  διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 
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στοιχεία απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να 
τα παρέχουν.  
 
6.11. Οι φάκελοι 1, 2 και 3 θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  Προσφορές που δεν έχουν 
σε χωριστούς φακέλους τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την οικονομική προσφορά τοποθετημένες 
μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που 
υποβάλλονται ανοικτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

6.12. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο,  σε κάθε σελίδα του πρέπει να αναγράφεται 
ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να μονογράφεται από τον υποψήφιο ανάδοχο. Το περιεχόμενο του 
πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 

6.13. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και  Αξιολόγησης των προσφορών του 
διαγωνισμού, θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους 
σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δεν θα ληφθούν υπόψη.  

6.16.  Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.  

Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τροποποίηση της προσφοράς ή 
πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Προμηθειών εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι 
απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

ΑΡΘΡΟ 7ο : Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των 
προσφορών τους και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και 
για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, 
πριν από την λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη 
διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον 
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, είτε όχι. 
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο 
προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη “πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα”. Στην 
αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η 
έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου του 
ενδιαφερομένου. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο : Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

8.1. Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 
αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.), ήτοι ποσό χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €).  

8. 2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο 
νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα 
με τη νομοθεσία των κρατών – μελών αυτό το δικαίωμα.  
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8.3. Οι Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της 
Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα. 

8.4. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε΄ της 
παρούσας διακήρυξης. 

Διαφορετική διατύπωση των εγγυητικών επιστολών, λόγω χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα 
πιστωτικά ιδρύματα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ΤΣΜΕΔΕ, δεν καθιστά τις εγγυήσεις 
απαράδεκτες, εφόσον αυτές έχουν το υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το Νόμο και την 
παρούσα διακήρυξη 

8.5. Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, 
χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

8.6. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 της  παρούσας διακήρυξης. 

8.7. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από τα έγγραφα της σύμβασης 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης ή αν παρέχει ψευδή στοιχεία ή 
πληροφορίες 
 
8.8. Ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να 
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγυητικής επιστολής. 

8.9. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες:  
α) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και  
β) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων προσωρινής δικαστικής 
προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
8.10. Προσφορές που δε συνοδεύονται από εγγύηση σύμφωνα με τα παραπάνω, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη 

8.11. Στην περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης εταιρειών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 9ο :  Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού - Αποσφράγιση προσφορών-Αξιολόγηση 

Προσφορών 

9.1 Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού - Αποσφράγιση προσφορών 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 16/05/2017 και ώρα 11: π.μ στον 6ο όροφο του κτιρίου της  
Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α., Λεωφόρο Μεσογείων 45, από την Τριμελή Επιτροπή Προμηθειών του 
ΕΛ.Γ.Α. η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση 
και των έλεγχο αυτών. 
Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και των υποφακέλων γίνεται δημόσια, μετά από ειδική έγγραφη 
πρόσκληση των υποψηφίων, οι οποίοι μπορούν, εάν το επιθυμούν, να παρίστανται στην εν λόγω 
διαδικασία δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου προσώπου.  
Όσοι από τους υποψήφιους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων 
Προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα από σχετικό αίτημά τους προς την 
αρμόδια Επιτροπή και ειδοποίησή τους από αυτή. Η εξέταση των Προσφορών θα γίνει χωρίς 
απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής  και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή ή 
με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ψηφιοποίηση, αναπαραγωγή ή αναμετάδοση αυτών. 
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9.2 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 

 Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά 

με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια 

Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: 

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί 
κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής  
- Αξιολόγηση των οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο 
στάδιο της αξιολόγησης  
- Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον 
ακόλουθο τύπο:  
Λi = (80) * ( Βi / Βmax ) + (20) * (Kmin/Ki)  όπου:  
Βmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά   
Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i  
Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή   
Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i   
Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.  
Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.  
Η Βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια Αξιολόγησης”, όπως αυτά 
προσδιορίζονται στον Πίνακα κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης.   
Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα 100 έως 120 βαθμούς.  
Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων:  
-  είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις / προδιαγραφές [απαράβατοι 
όροι],  
-  αυξάνεται έως 120 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές [απαράβατοι ‘όροι] και λοιπές 
απαιτήσεις της Διακήρυξης, και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές απαιτήσεις 
της Διακήρυξης.  
Τα αποτελέσματα των παρουσιάσεων ή διευκρινίσεων, που τυχόν ζητηθούν, θα ληφθούν υπόψη στην 
αξιολόγηση, σε συνδυασμό με τα κριτήρια αξιολόγησης Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου 
είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο 
στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική βαθμολογία της κάθε Προσφοράς είναι το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.    
  
Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους προσφοράς  
Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει το συνολικό κόστος για το Έργο, χωρίς ΦΠΑ 
όπως προκύπτει από τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου.   
 
Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης  
Η αξιολόγηση των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του  
καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:  
 
Πίνακας Κριτηρίων Αξιολόγησης Προσφορών   
 

Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής Βαρύτητας 

1 Συνολική Προσέγγιση Κατανόησης του Έργου 30% 

2 Ποιότητα της μεθοδολογικής και τεχνολογικής προσέγγισης 
Υλοποίησης 

40% 

3. Οργάνωση και Μεθοδολογία Υλοποίησης 10% 

4. Επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία τεχνική αποδοτικότητα ή 
καταλληλότητα της Ομάδας έργου  

20% 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ  1. Συνολική προσέγγιση κατανόησης του Έργου 

Η συνολική αντίληψη του  αντικειμένου, των στόχων, των  απαιτήσεων και της σκοπιμότητας του Έργου,  

όπως προσεγγίζεται από τον ανάδοχο. Η συνολική λύση σε συμφωνία με τις 

επιχειρησιακές και τεχνολογικές  απαιτήσεις και προδιαγραφές του έργου.   

Η αντίληψη της κρισιμότητα του ΟΠΣΑΕ για τη λειτουργία του ΕΛΓΑ και  η προσέγγιση  υλοποίησης του 

Έργου σε σχέση με το υπάρχον περιβάλλον ανάπτυξης και λειτουργίας ,ο  εντοπισμός των κρίσιμων 

θεμάτων και κινδύνων και οι ενέργειες περιορισμού τους. 

Τα  πλεονεκτήματα της πρότασης του αναδόχου τα οποία ταυτόχρονα είναι σημαντικοί και κρίσιμοι 

παράγοντες για την επιτυχία του έργου, διότι αποτελούν προϋποθέσεις για την ομαλή και ολοκληρωμένη 

υλοποίηση του.  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. Ποιότητα Μεθοδολογικής και τεχνολογικής προσέγγισης του Έργου (Παρεχόμενες 

υπηρεσίες) 

Η μεθοδολογία του προσφέροντος για την υλοποίηση του έργου . Αναλυτική περιγραφή της 

μεθοδολογίας   για την υλοποίηση των υπηρεσιών Συντήρησης Λογισμικού εφαρμογής , λογισμικού 

συστήματος & Βάσης Δεδομένων ,  λειτουργικής και τροποποιητικής υποστήριξης καθώς και επέκτασης 

λειτουργιών  του ΟΠΣΑΕ ΕΛΓΑ. Τα χαρακτηριστικά και η πληρότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών  . 

Ειδικότερα,  ο  ανάδοχος   θα πρέπει  να παρουσιάσει  αναλυτικά τις μεθοδολογίες που ακολουθεί για :  

• Διασφάλιση Ποιότητας 

• Διασφάλιση των όρων εγγυημένης παροχής των υπηρεσιών   

• Διαδικασίες διορθωτικής ,προληπτικής και τροποποιητικής συντήρησης  

• Διαδικασίες διαχείρισης και επικαιροποίησης αλλαγών στο λογισμικό 

• Ασφάλεια Συστημάτων 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3. Οργάνωση και μεθοδολογία υλοποίησης 

Παρουσιάζεται η προβλεπόμενη οργάνωση  και μεθοδολογία παρακολούθησης  και διαχείρισης της 

υλοποίησης του έργου. Διοίκηση, παρακολούθηση της προόδου και διαχείριση της ποιότητας του έργου. 

Το  οργανόγραμμα μέσω του οποίου ανατίθενται ρόλοι, αρμοδιότητες και καθήκοντα καθώς και ο τρόπος 

επικοινωνίας και τήρησης στοιχείων τα οποία αποτελούν τα βασικά στοιχεία της οργάνωσης. 

Περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο θα επιτυγχάνεται η συνεργασία με την Υπηρεσία και αναφέρονται 

όλοι οι κρίσιμοι παράγοντες. Περιγραφή της διαδικασίας με την οποία εντάσσονται, προγραμματίζονται 

και παρακολουθούνται τα αιτήματα.  

Ο ανάδοχος  θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες του έργου, καθώς και την απαίτηση για ένα 

ευέλικτο οργανωτικό σχήμα το οποίο θα μπορεί να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες.  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4. Επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία τεχνική αποδοτικότητα ή καταλληλότητα της 

Ομάδας έργου  

Η στελέχωση  και  η πληρότητα της  Ομάδας  Έργου τα μέλη της οποίας περιγράφονται με λεπτομέρεια  

[χαρακτηριστικά, ιδιότητες, προϋπηρεσία ,εμπειρία ,αντικείμενα εργασιών, καθήκοντα και ρόλος στο 

έργο] .Ειδική αναφορά στον τεχνικό υπεύθυνο του έργου από την πλευρά του αναδόχου. Τεκμηριωμένη 

εργασιακή προϋπηρεσία/εμπειρία ειδικά  του τεχνικού υπεύθυνου αλλά και των μελών της ομάδας έργου 

σε έργα ανάπτυξης/συντήρησης  λογισμικού αντίστοιχα  με τη πλατφόρμα ανάπτυξης και το περιβάλλον 

λειτουργίας του ΟΠΣΑΕ  καθώς και σε έργα ανάλογα με το αντικείμενο του παρόντος. 
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Η υποδομή και τεχνογνωσία του Αναδόχου, εκτέλεση ανάλογων έργων, δομή και οργάνωση, , στελεχιακή 

επάρκεια, ικανότητα  εκτέλεσης παρόντος έργου. 

ΑΡΘΡΟ 10ο :  Διευκρινίσεις προσφορών 

10.1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να 
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή 
υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από τον ΕΛ.Γ.Α., δεν λαμβάνεται υπόψη.  
10.2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των 
υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων 
της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες 
ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση 
αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), 
μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της 
προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή 
τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να 
έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους 
της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.  
10.3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 
οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη 
διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.  
10.4. Ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη 
προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που 
έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή 
πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η 
διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν 
πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις 
λοιπές.  
10.5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για τον ΕΛ.Γ.Α., αν επίκειται αποκλεισμός του από τη 
διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Δικαιολογητικά προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού ήτοι ο προσφέρων που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία,  εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα  
έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν.4412/2016 και για την προσκόμιση 
των οποίων έχει δεσμευτεί στο ΤΕΥΔ, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης του φακέλου (Τριμελής Επιτροπή Προμηθειών) σε ημερομηνία και ώρα 
που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. 

Συγκεκριμένα ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει: 
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α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί  με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση,   

i)για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, ήτοι: 

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, (ΕΕ L 351 της 29-1-1998, σελ. 1), 

• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25-61997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31-12-1998, σελ. 2), 

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27-11-1995, σελ. 48), 

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
(ΕΕ L 166 της 28-6-1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28-12-2001, σελ. 76) η οποία 
ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α΄305), 

ii) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

Επισημαίνεται ότι: υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι κατά περίπτωση: 
i) Ομόρρυθμοι εταίροι και Διαχειριστές ΟΕ και ΕΕ, ii) διαχειριστές ΕΠΕ και ΙΚΕ iii) Πρόεδρος, Δ/νων 
Σύμβουλος και μέλη του Δ.Σ. για ΑΕ, και iv) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι 
εκπρόσωποί του. Τα ανωτέρω πρόσωπα πρέπει να προκύπτουν σαφώς από τα κατατεθέντα 
νομιμοποιητικά έγγραφα του συμμετέχοντος. 
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,  

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης,  είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους τους 

απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρησή του (συμπεριλαμβανομένου του 

εργοδότη) και όχι μόνον τους εργαζόμενους με σχέση εξηρτημένης εργασίας. Για τη διαπίστωση του 

οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην 

επιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζεται:  

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στην 
επιχείρηση.  
δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.  

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (γ) 

και (δ), εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
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Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου, συνιστά 

λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό. 

Μετά από σχετικό έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και εγγράφων και εφόσον 

διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, η αρμόδια Επιτροπή Προμηθειών του 

ΕΛ.Γ.Α., προτείνει την ανακήρυξη του συμμετέχοντος με τη χαμηλότερη τιμή ως Αναδόχου. Στην 

περίπτωση που κριθεί από την αρμόδια Επιτροπή, ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος 

άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνεται στο δεύτερο με τη χαμηλότερη τιμή να προσκομίσει τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά, κ.ο.κ. Η ανακήρυξη του Αναδόχου γίνεται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. 

ΑΡΘΡΟ 12ο :  Απόρριψη προσφορών 
Ο Οργανισμός με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 
σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
1.Της οποίας ο χρόνος ισχύος είναι μικρότερος από το ζητούμενο. 
2.Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 
ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 
3.Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από τoν ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 102 του 
Ν.4412/2016. 
4.Η οποία είναι εναλλακτική. 
5.Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και στην 
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 
6.Η οποία είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με  
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 
7.Η οποία δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 
8.Η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της  
Διακήρυξης. 
9.Η οποία δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων ειδών της/των κατηγορίας την/τις οποία αφορ. 
10.Της οποίας το συνολικό τίμημα υπερβαίνει τον εκ του διαγωνισμού τεθέντα προϋπολογισμό . 
11.Που είναι ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Ορίζεται σε περίπτωση που 
η τιμή μιας οικονομικής προσφοράς εμφανίζεται χαμηλότερη του 85% του στατικού μέσου (median) των 
αποδεκτών οικονομικών προσφορών του έργου χωρίς ΦΠΑ. Πριν την απόρριψη μιας τέτοιας Προσφοράς 
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/καινοτομία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης 
οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.   

 

ΑΡΘΡΟ 13ο : Ενστάσεις 
13.1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του ΕΛ.Γ.Α., η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες 
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την 
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  
 
13.2. Ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του ΕΛ.Γ.Α., ο οποίος αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και 
στο άρθρο 221,εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 
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ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. 
 Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη του ΕΛ.Γ.Α., αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον 
διοικητικό όργανο.  
 

ΑΡΘΡΟ 14ο : Κατακύρωση - Ανακοίνωση κατακύρωσης - 
   Υπογραφή Σύμβασης - Εγγυήσεις 

14.1. Κριτήριο ανάθεσης  είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά 
βάσει ποιότητας- τιμής (συμφερότερη προσφορά).   
14.2. Μετά την διαπίστωση της εμπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης της 
παρούσας διακήρυξης και την αξιολόγησή τους από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των 
προσφορών του διαγωνισμού και τη σχετική πρότασή της γίνεται η κατακύρωση οριστική από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α. και κοινοποιείται σχετική ανακοίνωση στον ανάδοχο. 

14.3. Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:  

α) τις εργασίες, β) την τιμή, γ) τον τόπο διενέργειας των εργασιών,  δ) τη συμφωνία της κατακύρωσης ή 
της ανάθεσης και ε) την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

14.4. 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. 

14.5. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της υπό ανάθεση παροχής υπηρεσίας και τουλάχιστον τα 
εξής: 

• Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της Σύμβασης. 

• Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

• Το είδος της ανάθεσης. 

• Την τιμή. 

• Τον τόπο, τρόπο και χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

• Το αντικείμενο και τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας. 

• Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

• Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

• Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

• Τους όρους της σύμβασης και την αμοιβή του Αναδόχου. 
14.6. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

14.7. Σχέδιο σύμβασης παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της παρούσας.  

14.8. Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας, ιδίως: 

(i)  για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας,  
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(ii)  εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  

(iii)  εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση 
των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,  

(iv)  εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση υπηρεσία.  

14.9 Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

14.10. Ο ανάδοχος στον οποίο  θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος   το αργότερο ως 
την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία να καλύπτει 
σε Ευρώ ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος του έργου που του κατακυρώθηκε, 
χωρίς Φ.Π.Α. 

14.11. Η εγγύηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ   του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Ε΄ της παρούσας διακήρυξης. 

Διαφορετική διατύπωση των εγγυητικών επιστολών, λόγω χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα 
πιστωτικά ιδρύματα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ΤΣΜΕΔΕ, δεν καθιστά τις εγγυήσεις 
απαράδεκτες, εφόσον αυτές έχουν το υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το Νόμο και την 
παρούσα διακήρυξη. 

14.12. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή 
σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. 

14.13. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική εκτέλεση του έργου. 

14.14. 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. 

14.15. 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 και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. 

14.16. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 302 του N.4412/2016  

 
ΑΡΘΡΟ 15o:  Ματαίωση Διαγωνισμού 

α) εφόσον η διαδικασία αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων 
των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, ή 
β) στην περίπτωση που κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού. 
γ) αν διαπιστωθεί ότι διενεργείται παράτυπα, 
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης αλλάξουν 
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν  
ενδιαφέρει πλέον τον Οργανισμό, 
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ε)στην περίπτωση που οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
λιγότερο των εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης, 
όπως αυτό ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. 
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στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος. 
Ο Οργανισμός διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας 
σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των 
όρων της. 
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 
οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 

 
ΑΡΘΡΟ 16ο :  Παράδοση-Παραλαβή-Πληρωμή 

Α. Παράδοση –Παραλαβή Υπηρεσιών 
H εν λόγω εκτέλεση του έργου θα υλοποιηθεί μετά την υπογραφή της Σύμβασης. Για τις ανάγκες του 
έργου θα συσταθεί Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής στο ΕΛΓΑ. Η Επιτροπή Παρακολούθησης - 
Παραλαβής σε όλη την διάρκεια του Έργου προβαίνει σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση 
ελέγχους και συντάσσει τα κατά περίπτωση πρωτόκολλα παραλαβής. Εάν διαπιστώσει αποκλίσεις από 
τους όρους της σύμβασης τότε η Επιτροπή εισηγείται στην Υπηρεσία την έναρξη των διαδικασιών για την 
επιβολή ρητρών όπως ορίζονται στο σχετικό Άρθρο ή την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου και 
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία. 
Β. Πληρωμή 
Η πληρωμή του τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά και συγκεκριμένα ανά τρίμηνο με το πέρας 
υλοποίησης κάθε φάσης, σε ισόποσες πληρωμές σε ευρώ, ύστερα από εντολές του ΕΛ.Γ.Α., εντός του 
πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα και μετά από την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών 
και την βεβαίωση εκτέλεσης έργου από την αρμόδια Επιτροπή. 
• Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 
του Ν.4412/2016.  
• Οι κρατήσεις που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνουν τον ανάδοχο και είναι οι εξής: 
α) Κράτηση 0,06% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων, 
ΧΑΡΤ 3% ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20% 
β) Φόρος 8% για παροχή υπηρεσιών 
• Ο ΦΠΑ βαρύνει τον ΕΛ.Γ.Α.. 

 
  ΑΡΘΡΟ 17ο: Χρόνος Παροχής Υπηρεσιών 

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών θα είναι δυο (2) έτη  από την επόμενη της υπογραφής της 
Σύμβασης. Για την καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του έργου ορίζονται 8 φάσεις 
διάρκειας τριών (3) ημερολογιακών μηνών . 
 
 
Ειδικότερα η Φάση 1  χωρίζεται σε  :  
Φάση 1Α: Ανάληψη υπηρεσιών συντήρησης  
Η συγκεκριμένη φάση   αφορά  : 

 Στην οργάνωση του σχήματος Διοίκησης έργου, στον προσδιορισμό απαιτήσεων χρηστών, στον 
ορισμό εμπλεκόμενων και διαδικασιών, στις  εργασίες εγκατάστασης πρόσθετου υλικού ή λογισμικού σαν 
υπηρεσία 

 Στην απόκτηση της τεχνικής ικανότητας του Ανάδοχου να αναλάβει την υλοποίηση του έργου, 
ολοκληρώνοντας τις διαδικασίες ενημέρωσης του και καταγραφής υλικού και λογισμικού που θα 
υποστηρίξει. Για το λόγο αυτό , με την έναρξη της  Φάσης ο ΕΛΓΑ θα διαθέσει στον ανάδοχο όλα τα 
απαιτούμενα τεχνικά  στοιχεία (τεχνικά εγχειρίδια και εγχειρίδια χρήσης του ΟΠΣΑΕ, περιβάλλον 
ανάπτυξης της εφαρμογής) ώστε να ενημερωθεί και να αναλάβει την παροχή των υπηρεσιών. 

 Στην παράδοση και εγκατάσταση του συνόλου των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου σε 
υλικό και λογισμικό, προκειμένου να εκκινήσει την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υποστήριξης. 
 
 Η Φάση 1Α, απαιτείται να υλοποιηθεί το πολύ εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης. 
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Φάση 1Β : Παροχή υπηρεσιών Συντήρησης  
Η παρούσα καθώς και οι λοιπές φάσεις αφορούν στην παροχή υπηρεσιών Συντήρησης Λογισμικού 
εφαρμογής  ,λογισμικού συστήματος & Βάσης Δεδομένων, Τροποποίησης ή / και επέκτασης του 
λογισμικού για την απρόσκοπτη λειτουργία  των υποσυστημάτων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος Ασφάλισης και Ενισχύσεων  (ΟΠΣΑΕ) του ΕΛΓΑ , για το υπόλοιπο διάστημα μέχρι τη λήξη 
της σύμβασης δηλ .για  23,5 μήνες. 
 
Εξαιτίας της κρισιμότητας λειτουργίας του ΟΠΣΑΕ για τον ΕΛΓΑ .σημειώνεται ότι με την έναρξη της 
Φάσης 1Β  ο ανάδοχος θα έχει την πλήρη ευθύνη για την επίλυση κάθε προβλήματος και την 
απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣΑΕ ανεξάρτητα αν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις διαδικασίες της 
προηγούμενης  Φάσης 1Α. 
 
Στο τέλος κάθε φάσης δηλ. στο τέλος κάθε τριμήνου θα υποβάλλονται τα κάτωθι παραδοτέα : 
1. Αναφορά υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης Λογισμικού Εφαρμογής 
2. Αναφορά υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης Λογισμικού Συστήματος 
3. Αναφορά υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης Βάσης Δεδομένων 
4. Αναφορά υπηρεσιών τροποποιητικής υποστήριξης Λογισμικού και Βάσης Δεδομένων  
5. Αναφορά υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης  
 
Οι αναφορές υπηρεσιών θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τα προβλήματα που 
τυχόν εντοπίστηκαν, οι ενέργειες που έγιναν για την επίλυσή τους καθώς και συγκεκριμένες 
προτάσεις/εισηγήσεις για την ομαλή λειτουργία του συστήματος. Η παράθεση γίνεται σε τρεις ενότητες: α) 
Λογισμικό  Εφαρμογής, β) Λογισμικό συστήματος και γ) Βάση Δεδομένων.  

 οι εργασίες θα διακρίνονται στο είδος υπηρεσίας α)Προληπτική β)Διορθωτική , γ) Τροποποιητική- 
Επέκταση  

 αναφορά υπηρεσιών υποστήριξης ΕΛ.Γ.Α. που θα περιλαμβάνει τα αιτήματα που έχει υποβάλλει 
ο ΕΛ.Γ.Α.  στον Ανάδοχο. Η αναφορά αναλυτικά περιλαμβάνει:  
o  τα αιτήματα που υπέβαλλε ο ΕΛ.Γ.Α. στον Ανάδοχο  στο συγκεκριμένο Χρονικό Διάστημα 
Αναφοράς  
o τα αιτήματα υπέβαλλε ο ΕΛ.Γ.Α.  στον Ανάδοχο σε προηγούμενο Χρονικό Διάστημα Αναφοράς 
και παραμένουν ακόμα εκκρεμή ή επιλύθηκαν στο παρών Χρονικό Διάστημα Αναφοράς. 
 
Για τις ανάγκες του έργου θα συσταθεί Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής στο ΕΛΓΑ. Η Επιτροπή 
Παρακολούθησης - Παραλαβής σε όλη την διάρκεια του Έργου προβαίνει σε όλους τους 
προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει τα κατά περίπτωση πρωτόκολλα παραλαβής. 
Εάν διαπιστώσει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης τότε η Επιτροπή εισηγείται στην Υπηρεσία 
την έναρξη των διαδικασιών για την επιβολή ρητρών όπως ορίζονται στο σχετικό Άρθρο ή την κήρυξη 
του αναδόχου ως έκπτωτου και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία. 
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκεια της, πραγματοποιείται  σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο αρ.132 του Ν.4412/2016. 
Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 201,Ν.4412/2016). 
   
17.2 Υποχρεώσεις ΕΛ.Γ.Α. 
Ο ΕΛ.Γ.Α. θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων και 
Τμημάτων του, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στην τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων 
του Αναδόχου. 
17.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   
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1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με 
την εκτέλεση του Έργου.  
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο 
(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 
αποφάσεων με φυσική παρουσία.   
3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα 
ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός 
προς αποκατάστασή της.  
4. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και 
λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, 
τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται 
δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν 
προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους 
της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο 
πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του 
Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μόνο μετά 
από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν 
από την αντικατάσταση.  
5. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη 
συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες 
συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων, μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής  
6. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 
που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.  
7. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και 
δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας 
Αρχής, πλην της αμοιβής του την οποία μπορεί με έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής να εκχωρήσει σε 
Τράπεζα της επιλογής. 8 
. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της 
Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και 
το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ 
οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης.  
 9. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
11. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε 
άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής 
αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου 
ή τρίτων.  
12. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ 
τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και 
σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής 
του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την 
ολοκλήρωση του Έργου.  
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13. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για 
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 14. 
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης 
ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι 
απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο 
εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων 
της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε 
αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση 
συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον 
Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η 
οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις 
ανάθεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από 
μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια 
από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτει υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχή και η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που προβλέπεται στη Σύμβαση.  
14. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει από την 
Αναθέτουσα Αρχή, ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα (πλην 
των υπαλλήλων του και αυτό μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση του Αντικειμένου της 
παρούσας), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.   
15. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποφεύγει την προβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο της συνεργασίας και της 
συμβατικής του σχέσης με την Αναθέτουσα Αρχή, με την εξαίρεση της απλής αναφοράς στο πελατολόγιό 
του.   
16. Ο Ανάδοχος έχει επίσης την υποχρέωση να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία της Αναθέτουσας 
Αρχής και άλλον αρμόδιο κρατικό φορέα, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση της 
Αναθέτουσας Αρχής και να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή αναφορές, πληροφορίες και στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με το αντικείμενο της Σύμβασης, κατόπιν σχετικού της αιτήματος.   
17. O Ανάδοχος φέρει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για το σύνολο του εξοπλισμού (που τυχόν θα 
προμηθεύσει ή/και θα του διατεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή) καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.  
18. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζημιά που μπορεί να επέλθει 
στον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος ή τυχόν υπεργολάβοι του για την υλοποίηση του 
αντικειμένου της παρούσης.  
19. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την 
αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή 
εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε 
τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατό να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της Σύμβασης 
από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους αυτού, εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε 
ελάττωμα του εξοπλισμού.  
 20. Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται, για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν υπεργολάβων του ή 
συμβούλων ή αντιπροσώπων ή προστιθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως 
οποιουδήποτε, που θα χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
αναλαμβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που του χορηγούνται με την Σύμβαση, καθώς και για 
τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.  
21. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος ή οι τυχόν 
εγκεκριμένοι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία. 
17.4 Υπεργολαβίες 
α) Ο ΕΛ.Γ.Α. απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα (ποσοστό) της 
σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ. 
β) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν.4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% τότε υποβάλει 
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υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙ του ΤΕΥΔ για καθέναν από τους υπεργολάβους προκειμένου να 
επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. 
Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, 
τότε η ΕΛΣΤΑΤ απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/τους αντικαταστήσει. 
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους 
που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο 
συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με σκοπό 
την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη έγγραφη γνώμη της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
Για την αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειμένου να δοθεί η σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας 
Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες 
εκείνες οι προϋποθέσεις με τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτήσει αιτιολογημένα από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση 
υπεργολάβου και για τους λόγους που θα κήρυττε έκπτωτο τον ίδιο τον Ανάδοχο ή θα τον απέκλειε από 
τη διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, αν περιέλθει σε 
γνώση των συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με την προσωπική του κατάσταση. 
Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης σε 
οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της 
Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας 
Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση 
εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα 
Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή 
εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα 
αλλά ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστικά την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου . 
Το συμβατικό τίμημα μπορεί να εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα μετά από έγγραφη ενημέρωση 
του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. Εάν το εκχωρηθέν συμβατικό τίμημα, για λόγους που 
οφείλονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση 
Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, 
καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.), δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας, η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 

 
ΑΡΘΡΟ 18ο: Ποινικές Ρήτρες-αποζημιώσεις 

Για τις ποινικές ρήτρες και την  έκπτωση του αναδόχου ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 218 και 203 του 
Ν.4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 19ο: Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 
Για όσα δεν αναφέρονται στη παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.    
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Ανήκει στη διακήρυξη   5938/26-4-2017 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ: 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ υποψηφίων που δε θα καλύπτουν τις παρακάτω Τεχνικές προδιαγραφές  
της Αναθέτουσας Αρχής θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1. Αντικείμενου του Έργου 
Το αντικείμενο του έργου αφορά την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης Λογισμικού εφαρμογής ,λογισμικού 
συστήματος & Βάσης Δεδομένων, Τροποποίησης ή / και επέκτασης του λογισμικού για την απρόσκοπτη 
λειτουργία  των υποσυστημάτων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ασφάλισης και 
Ενισχύσεων  (ΟΠΣΑΕ) του ΕΛΓΑ 
 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τον ανάδοχο στο πλαίσιο του έργου θα  είναι: 

Υ1.Υπηρεσίες Συντήρησης Λογισμικού Εφαρμογής 
Υ2.Υπηρεσίες Υποστήριξης Λογισμικού Συστήματος 
Υ3.Υπηρεσίες Databases Administration- Systems Administration 
Υ4.Υπηρεσίες Application Monitoring 
Υ5.Υπηρεσίες Τροποποιητικής  Υποστήριξης Λογισμικού 
Υ6.Υπηρεσίες Backup και Restore 
 

Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου, οι όροι, η περιγραφή και μεθοδολογία εκτέλεσης των 
υπηρεσιών που θα παρέχονται στο πλαίσιο του έργου περιγράφονται αναλυτικά στο κάτωθι 
τεύχος ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 
 
Α.1 Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου του Έργου  
Α.1.1  Συνοπτικά Στοιχεία Έργου 
 
Ο ΕΛ.Γ.Α. προτίθενται με το παρόν έργο να αναθέσει υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης, 
τροποποίησης ή/και επέκτασης  του πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣΑΕ καθώς και συντήρησης - 
διαχείρισης της αντίστοιχης βάσεων δεδομένων (software servers ) και λογισμικού συστήματος που 
βρίσκονται εγκατεστημένα σε εξυπηρετητές (servers) στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α..  
Συνοπτικά ο Ανάδοχος θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία, την προληπτική συντήρηση , τις νέες 
εκδόσεις (release) της εφαρμογής λογισμικού και την ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος (backup, 
restore, διαθεσιμότητα εφαρμογής, διαθεσιμότητα και ακεραιότητα δεδομένων). Οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες από τον ανάδοχο στο πλαίσιο του έργου  θα  είναι: 

1) Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης, τροποποίησης ή/και επέκτασης  λογισμικού του 
Πληροφοριακού Συστήματος Ασφάλισης και Ενισχύσεων  (ΟΠΣΑΕ) του ΕΛΓΑ.  

2) Υπηρεσίες  διαχείρισης της εφαρμογής (Application  Server Control, Administration) 
3) Υπηρεσίες συντήρησης-διαχείρισης βάσης δεδομένων(Database Control, Administration) καθώς 

και υλοποίησης προσαρμογών βάσης δεδομένων βάσει νέων απαιτήσεων  
4) Υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης λογισμικού συστήματος των εξυπηρετητών(servers) που 

έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή  
5) Υπηρεσίες τήρησης εφεδρικών αντιγράφων (backup) και αποκατάστασης προβλημάτων (Restore) 

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα έχουν  χαρακτήρα προληπτικό(πρόληψη προβλημάτων και βελτίωση 
λειτουργίας εφαρμογής) , διορθωτικό (ενέργειες αποκατάστασης δυσλειτουργιών και επαναφοράς σε 
κατάσταση καλής λειτουργίας της εφαρμογής ) και βελτιωτικό(υλοποίηση νέων απαιτήσεων εφαρμογής).  
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Ο Ανάδοχος με κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό, θα παρέχει στον ΕΛΓΑ τις ανωτέρω υπηρεσίες, 
καλύπτοντας όλες τις φάσεις του Κύκλου Ζωής Λογισμικού του ανωτέρω ΟΠΣ  δηλαδή ανάλυση, 
σχεδιασμό υλοποίηση, δοκιμές, τεκμηρίωση. 
 
Α.1.2  Συντομογραφίες 
 

Αρχικά Ερμηνεία 

ΕΛ.Γ.Α. Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων  

Ο.Π.Σ.Α.Ε Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ασφάλισης και Ενισχύσεων ΕΛ.Γ.Α. 

CM Computer Room 

ΠΣΕΑ Πολιτική Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης 

ΚΟΕ Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις 

Δήλωση K/E-  
ΔΚΕ 

Δήλωση Καλλιέργειας-Εκτροφής 

ΒΔ Βάση Δεδομένων  

ΠΣ Πληροφοριακό(ά) Σύστημα(τα) 

ΥΠΑΑΤ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

ΚΔ Κεντρική Διοίκηση 

ΚY Κεντρική Υπηρεσία  

 
 
Α.2 Περιβάλλον του Έργου  
 
Α.2.1 Συνοπτική παρουσίαση ΕΛ.Γ.Α. 
Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) είναι Οργανισμός κοινής ωφέλειας, 
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου(ΝΠΙΔ) που εποπτεύεται από τον Υπουργό Γεωργίας και ανήκει 
εξολοκλήρου στο Δημόσιο. Ιδρύθηκε με το Νόμο  1790/16.6.88 (ΦΕΚ 134/Α΄/20.6.88) περί "Οργάνωσης 
και Λειτουργίας Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α. και άλλες διατάξεις", αποτελεί τον κεντρικό φορέα ασφαλιστικής 
κάλυψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα και επιδίωξή του είναι η στήριξη του γεωργικού 
εισοδήματος των ασφαλισμένων του. 
 
Α.2.2 Περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α. 
Σκοπός του ΕΛ.Γ.Α. είναι η ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής και του κεφαλαίου των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, η διενέργεια ερευνών σχετικών με τους φυσικούς κινδύνους στη γεωργία, καθώς και η 
οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων ενεργητικής προστασίας των καλλιεργειών. Στην ασφάλιση 
υπάγονται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητα ή στην εκμετάλλευση αγροτικές 
επιχειρήσεις. Οι σημερινές δραστηριότητες του ΕΛ.Γ.Α. εστιάζονται στην υποχρεωτική ασφάλιση των 
ζημιών η οποία περιλαμβάνει:  

▪ Ασφάλιση των ζημιών στη φυτική παραγωγή από τους κινδύνους : χαλάζι, παγετό, ανεμοθύελλα, 
πλημμύρα, καύσωνας, υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις, χιόνι, θάλασσα, ζημιές από άγρια 
ζώα (αρκούδα) και άγρια κουνέλια. 

▪ Ασφάλιση των ζημιών του ζωικού κεφαλαίου από το σύνολο σχεδόν των φυσικών κινδύνων και 
ασθενειών - παθήσεων. 

▪  
▪ Ενεργητική προστασία του φυτικού κεφαλαίου και της φυτικής παραγωγής κατά παγετού και 

χαλαζιού. 
▪ Από τον ιδρυτικό του νόμο, προβλέπεται η επέκταση των δραστηριοτήτων του και σε άλλους 

κινδύνους και σε άλλα αντικείμενα, καθώς και η κατ’ εξαίρεση ασφαλιστική κάλυψη 
Από το 2002 ανατέθηκε για πρώτη φορά από τον Υπουργό Γεωργίας στον ΕΛ.Γ.Α. και έκτοτε με το Ν. 
3147/2003 ασκούνται πλέον μόνιμα από αυτόν, οι αρμοδιότητες που ανήκαν στη Διεύθυνση Πολιτικής 
Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.- Κ.Ο.Ε.) , οι οποίες αφορούν στην παρακολούθηση των ζημιών 
που προκαλούνται από θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πυρκαγιές και άλλα έκτακτα γεγονότα 
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στην παραγωγή (φυτική, ζωική) και στο κεφάλαιο (φυτικό, ζωικό, πάγιο και έγγειο) των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, στη μελέτη και αξιολόγηση τους και στην εισήγηση για τα κυβερνητικά μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν.  
Σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α΄/20.9.2010) «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» άλλαξε από την 01/01/2011 ο 
τρόπος ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής με την εφαρμογή της ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας και 
Εκτροφής. Η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση Ενιαίας 
Ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο παραγωγός δηλώνει το σύνολο των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των 
προϊόντων που καλλιεργεί ανεξάρτητα αν παίρνει ή όχι επιδότηση για αυτά. Αντίστοιχα , αν κάποιος είναι 
κτηνοτρόφος δηλώνει το σύνολο των ζώων που εκτρέφει. Σε περίπτωση που ο παραγωγός δεν 
υποβάλλει Δήλωση θεωρείται ανασφάλιστος. 
Επίσης , στα πλαίσια του παραπάνω Νόμου άλλαξε ο τρόπος είσπραξης της ειδικής ασφαλιστικής 
εισφοράς υπερ ΕΛ.Γ.Α. η οποία πλέον δεν καταβάλλεται από τους παραγωγούς μέσω των τιμολογίων 
εμπορίας. Ο παραγωγός μπορεί να καταβάλλει την εισφορά με δύο τρόπους α) με απευθείας κατάθεση 
του ποσού που του αναλογεί στον ειδικό λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. στην Αγροτική Τράπεζα και β)με 
εξουσιοδότηση του παραγωγού προς τον ΕΛ.Γ.Α. να εισπράξει το οφειλόμενο ποσό από τον λογαριασμό 
που διατηρεί ο ίδιος στην τράπεζα ή από απαιτήσεις που πρόκειται να του καταβληθούν από επιστροφή 
ΦΠΑ , φόρο πετρελαίου ή άλλα συμβόλαια που πιθανόν έχει. 
Για την φυτική παραγωγή η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται σε ποσοστό 4% επί της συνολικής αξίας 
της παραγωγής όλων των καλλιεργειών του γεωργού. Για την ζωική παραγωγή η ασφαλιστική εισφορά 
υπολογίζεται σε ποσοστό 0.75% της συνολικής αξίας των ζώων που εκτρέφει ένας κτηνοτρόφος. 
 
Α.3 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) 
Στις παραγράφους που ακολουθούν, παρουσιάζεται αναλυτικά το υφιστάμενο ΠΣ του ΕΛ.Γ.Α. και οι 
τεχνολογικές  υποδομές αυτού. Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να τις μελετήσει και να τις λάβει υπόψη 
του στο σχεδιασμό, ώστε να τεκμηριώσει κατά τη κρίση του, την  προσφορά αλλά και την ικανότητα να 
αναλάβει το συγκεκριμένο έργο. 
 
 
Α.3.1 Περιγραφή υφιστάμενων υποδομών Πληροφορικής 
Στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας επί της οδού Μεσογείων 45, στον 3ο όροφο στεγάζεται το Computer 
Room(CM) του ΕΛ.Γ.Α. τηρώντας τους απαραίτητους κανόνες φυσικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας 
όπου  φιλοξενείται το ΟΠΣΑΕ  με τις αντίστοιχες υποδομές του. 
 
Τα συστήματα των εξυπηρετητών  βρίσκονται σε racks-blades και τα υφιστάμενα λειτουργικά συστήματα 
που υπάρχουν είναι Microsoft Windows Server σε διάφορες εκδόσεις. Όσον αφορά τις μονάδες 
αποθήκευσης δεδομένων τα εγκατεστημένα και λειτουργούντα συστήματα είναι: 

➢ Τοπικοί δίσκοι εξυπηρετητή 
➢ Σύστημα αποθήκευσης συστοιχίας δίσκων (SAN) χωρητικότητας 2TB. 

 
Α.3.2 Δικτύωση 
Ο ΕΛ.Γ.Α. έχει  αναβαθμίσει το 2012  την τεχνολογική  πλατφόρμα  του τηλεπικοινωνιακού δικτύου με την 
διαδικασία της μετεγκατάστασης – μετάπτωσης στον εξοπλισμό και στο δίκτυο δεδομένων του ΥΠΑΑΤ 
τόσο για το κτίριο της Κεντρικής Διοίκησης καθώς και των 13 περιφερειακών Υποκ/των του ΕΛ.Γ.Α.. Η 
ταχύτητα των γραμμών του δικτύου ΕΛ.Γ.Α. είναι 20Mbps για την ΚΔ και 2Mbps για κάθε Υποκατάστημα.  
 
Α.3.3 Περιγραφή υφιστάμενης Εφαρμογής, Βάσης Δεδομένων ,Εξοπλισμού και διαδικασιών 
backup 
 
Το Ο.Π.Σ.Α.Ε. υποστηρίζει τις παρακάτω βασικές ασφαλιστικές διαδικασίες του ΕΛ.Γ.Α.: 
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Α. Ασφάλιση Γεωργικής Παραγωγής: Υποσύστημα Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής και Ζωικού 
Κεφαλαίου για την διαχείριση των ζημιών που καλύπτονται από τον ΕΛ.Γ.Α. και για την υποστήριξη όλων 
των ασφαλιστικών ,διοικητικών και οικονομικών διαδικασιών της Κεντρικής Διοίκησης και των 
περιφερειακών υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α.  
 
Δίνονται ενδεικτικά τα παρακάτω σενάρια που αποτελούν τον κορμό της   διαδικασίας και αφορούν 
βασικές  λειτουργίες που υποστηρίζει το παραπάνω υποσύστημα: 
 

1. Αναγγελίας Ζημιάς περιέχει στοιχεία όπως ημερομηνία ζημιάς, ζημιογόνο αίτιο, δημοτικό 
διαμέρισμα, κλπ. 
2. Συνοπτικό Σημείωμα Ανταποκριτή περιέχει στοιχεία όπως αριθμός δηλώσεων ,σύνολο τελών 
εκτίμησης, ημερομηνίες κατάθεσης και παραστατικά πληρωμής των τελών εκτίμησης , 
ημερομηνίες εξέλιξης του πίνακα ζημιάς, κλπ. 
3. Συνοπτικό σημείωμα Αναγγελίας περιέχει βασικές ημερομηνίες σταθμούς με τις οποίες 
προσδιορίζονται αναλυτικά όλες οι φάσεις εκτιμήσεων και γενικότερα διεκπεραίωσης των 
πορισμάτων της Αναγγελίας. Επίσης προσδιορίζει τους Εκτιμητές και τις καλλιέργειες που 
καλύπτονται από την Αναγγελία. 
4. Δήλωση Ζημιάς παραγωγού περιέχει στοιχεία όπως Είδος καλλιέργειας / ζώου, Αριθμός 
στρεμμάτων / δένδρων/ ζώων, Μέση Παραγωγή, κλπ. 
5. Έκθεση πραγματογνωμοσύνης εκτιμητή περιέχει στοιχεία όπως σύνολο εκτιμηθέντων 
αγροτεμαχίων /ζώων κ.λ. , ημ/νίες έναρξης και λήξης εκτιμήσεων, στοιχεία μετακίνησης εκτιμητή 
κ.λ.π. 
6. Πόρισμα εκτίμησης /επανεκτίμησης περιέχει στοιχεία όπως τοποθεσία, είδος καλλιέργειας / 
ζώου, Αριθμός στρεμμάτων / δένδρων / ζώων, Μέση Παραγωγή, Συλλεγείσα Παραγωγή, 
Ποσοστό Ζημιάς, Παρατηρήσεις κλπ. 
 
7. Αίτηση επανεκτίμησης περιέχει στοιχεία σχετικά τα πορίσματα εκτίμησης (αγροτεμάχιο –ζώο) 
για το οποίο υποβάλλεται αίτηση επανεκτίμησης 
8. Εκκαθαρίσεις –Αποζημιώσεις περιέχει στοιχεία όπως ποσό αποζημίωσης ανά πόρισμα, τύπος 
(είσπραξη / πληρωμή), είδος κίνησης (εκτίμηση, επανεκτίμηση, διορθωτική κίνηση), 
αφορά(Φυτικό/ Ζωικό) κλπ .  
9. Εντολές πληρωμής περιέχει στοιχεία όπως ημ/νία πληρωμής, ποσό πληρωμής, αριθμός 
λογαριασμού ΑΤΕ, ένδειξη απόρριψης, αιτιολογία απόρριψης, κλπ. 
10. Καρτέλα παραγωγού περιέχει κυρίως οικονομικά στοιχεία με τα προϋπολογισθέντα και τα 
καταβληθέντα ποσά αποζημιώσεων ανά είδος και έτος ζημιάς αναγγελία ζημιάς 

 
Β. ΚΟΕ: Υποσύστημα για την διαχείριση του Έργου των KOE(ΠΣΕΑ) 
Για την διαχείριση και παρακολούθηση των ζημιών που καλύπτονται από προγράμματα Κρατικών 
Οικονομικών Ενισχύσεων ΠΣΕΑ δίνονται ενδεικτικά τα παρακάτω σενάρια που αποτελούν τον κορμό της 
διαδικασίας και αφορούν λειτουργίες που υποστηρίζει το υποσύστημα  της εφαρμογής: 

1. Αναγγελίας Ζημιάς περιέχει στοιχεία όπως ημερομηνία ζημιάς, ζημιογόνο αίτιο, δημοτικό 
διαμέρισμα, είδος ζημιάς κλπ. 
2. Συνοπτικό Σημείωμα Ανταποκριτή περιέχει στοιχεία όπως αριθμός δηλώσεων παραγωγών 
,σύνολο τελών εκτίμησης , ημερομηνίες κατάθεσης και παραστατικά πληρωμής των τελών 
εκτίμησης ,ημερομηνίες εξέλιξης του πίνακα ζημιάς, κλπ. 
3. Συνοπτικό σημείωμα Αναγγελίας περιέχει βασικές ημερομηνίες σταθμούς με τις οποίες 
προσδιορίζονται αναλυτικά όλες οι φάσεις εκτιμήσεων και γενικότερα διεκπεραίωσης των 
πορισμάτων της Αναγγελίας. Επίσης προσδιορίζει τους Εκτιμητές και τις καλλιέργειες που 
καλύπτονται από την Αναγγελία 
4. Δήλωση Ζημιάς Παραγωγού , παραγωγού περιέχει στοιχεία όπως Είδος, Αριθμός στρεμμάτων 
/ δένδρων/ ζώων, Μέση Παραγωγή κλπ. 
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5. Διοικητικός Έλεγχος, περιέχει στοιχεία των δικαιολογητικών που υποβάλλει ο παραγωγός 
προκειμένου να κριθεί δικαιούχος ενίσχυσης 
6. Έκθεση πραγματογνωμοσύνης εκτιμητή περιέχει στοιχεία όπως σύνολο εκτιμηθέντων 
αγροτεμαχίων, ημ/νίες έναρξης και λήξης εκτιμήσεων, στοιχεία μετακίνησης εκτιμητή κ.λ.π. 
7. Πόρισμα εκτίμησης ,επανεκτίμησης, αποκατάστασης περιέχουν στοιχεία ανάλογα με το είδος 
του κεφαλαίου όπως τοποθεσία, είδος , Συνολικός Αριθμός στρεμμάτων / δένδρων, απώλεια 
παραγωγής, κλπ. 
8. Αίτηση επανεκτίμησης περιέχει στοιχεία σχετικά με τα πορίσματα εκτίμησης για τα οποία 
υποβάλλεται αίτηση επανεκτίμησης 
9. Ένσταση Διοικητικού Ελέγχου περιέχει στοιχεία των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που 
υποβάλλει ο παραγωγός προκειμένου να κριθεί εκ νέου δικαιούχος ενίσχυσης 
10. Αίτηση αποκατάστασης περιέχει στοιχεία για τη διαπίστωση αποκατάστασης /αντικατάστασης 
των ζημιών 
11. Στοιχεία κινήσεων ενίσχυσης, όπως ποσό ενίσχυσης ανά τύπο πληρωμής, τύπος 
(είσπραξη/πληρωμή), αφορά(Φυτικό/ Ζωικό/ Πάγιο), κλπ. 
12. Εντολές πληρωμής, όπως ημ/νία πληρωμής, ποσό πληρωμής, αριθμός λογαριασμού ΑΤΕ, 
ένδειξη απόρριψης, αιτιολογία απόρριψης, κλπ. 
13. Καρτέλα παραγωγού περιέχει κυρίως οικονομικά στοιχεία με τα προϋπολογισθέντα και τα 
καταβληθέντα ποσά ενισχύσεων ανά πρόγραμμα και είδος ενίσχυσης 
 
 

Γ. Δήλωση Καλλιέργειας-Εκτροφής(Δήλωση Κ/Ε –ΔΚΕ ): Υποσύστημα Δήλωσης Καλλιέργειας-
Εκτροφής για την διαχείριση των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων 
Δίνονται ενδεικτικά τα παρακάτω σενάρια που αποτελούν τον κορμό της   διαδικασίας και αφορούν 
βασικές  λειτουργίες και αφορούν λειτουργίες που υποστηρίζει το παραπάνω υποσύστημα: 

1. Αρχική Δήλωση καλλιέργειας /εκτροφής περιέχει προσωπικά στοιχεία ασφαλισμένου , στοιχεία 
είσπραξης της ασφαλιστικής εισφοράς κ.λ.π. 

2. Αγροτεμάχια δήλωσης καλλιέργειας περιέχει στοιχεία όπως τοποθεσία ,γεωχωρικές 
συντεταγμένες αγροτεμαχίου, είδος καλλιέργειας, αριθμός στρεμμάτων /δένδρων, ασφαλιζόμενη 
αξία παραγωγής, συντελεστής εισφοράς , ποσό ασφαλιστικής εισφοράς, κλπ. 

3.  Ζωικό Κεφάλαιο δήλωσης εκτροφής περιέχει στοιχεία όπως τοποθεσία ,γεωχωρικές 
συντεταγμένες εκμετάλλευσης, είδος και αριθμός ζώων, ασφαλιζόμενη αξία ζωικού κεφαλαίου, 
συντελεστής εισφοράς , ποσό ασφαλιστικής εισφοράς, κλπ. 

4.  Συμπληρωματική τροποποιητική δήλωσης καλλιέργειας /εκτροφής 
5. Παρακολούθηση είσπραξης της ασφαλιστικής εισφοράς περιέχει στοιχεία όπως ημ/νία είσπραξης 

ποσό ασφαλιστικής εισφοράς, αριθμός λογαριασμού ΑΤΕ, ένδειξη απόρριψης, αιτιολογία 
απόρριψης, κλπ. 

6.  Καρτέλα παραγωγού με τα προϋπολογισθέντα και εισπραχθέντα ποσά εισφοράς ανά ετήσια 
δήλωση καλλιέργειας / εκτροφής 

 
Δ. Ενεργητική Προστασία: Υποσύστημα Ενεργητικής Προστασίας για την διαχείριση των 
επιχορηγήσεων μέσων ενεργητικής προστασίας. Ακολουθούν ενδεικτικά τα βασικά σενάρια – διαδικασίες 
που υποστηρίζουν τις λειτουργίες του υποσυστήματος Ενεργητικής προστασίας: 

1. Απόφαση επιχορήγησης: Πρόκειται για τις Αποφάσεις του ΔΣ του ΕΛΓΑ με βάση τις οποίες 
γίνονται οι επιχορηγήσεις. Περιλαμβάνει τα Μέτρα Ενεργητικής προστασίας, τιμοκαταλόγους ανά 
καλλιέργεια-τύπο φύτευσης, Γεωγραφική περιοχή και μέσα προστασίας. 

2. Αιτήσεις επιχορήγησης: Περιέχει τα βασικά στοιχεία του παραγωγού και της Αίτησης που 
υποβάλει στον ΕΛΓΑ 

3. Αγροτεμάχια Αίτησης: Περιλαμβάνει τα στοιχεία του κάθε αγροτεμαχίου για το οποίο γίνεται 
αίτηση επιχορήγησης. Για κάθε αγροτεμάχιο προσδιορίζονται και οι Δηλώσει Καλλιέργειας του 
Αντίστοιχου αγροτεμαχίου ώστε να είναι δυνατοί οι έλεγχοι όσον αφορά την ασφαλιστική 
ενημερότητα του Παραγωγού. 
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4. Προεγκρίσεις: Για κάθε αγροτεμάχιο της Αίτησης καταγράφονται τα στοιχεία προ-έγκρισης με 
βάση το πόρισμα επιτόπιου ελέγχου του εκτιμητή. Η εγγραφή προέγκρισης περιλαμβάνει 
στοιχεία όπως: Καλλιέργεια, Χαρτογραφικό υπόβαθρο, Δηλωθείσα έκταση, έκταση πορίσματος 
κλπ. 

5. Εγκρίσεις: Για κάθε αγροτεμάχιο της Αίτησης παραγωγού καταγράφονται το ποσό επιχορήγησης 
και η έκταση για την οποία εγκρίνεται επιχορήγηση. 

6. Αιτήσεις παραλαβής, Παραλαβές: Καταγράφονται οι Αιτήσεις παραλαβής του παραγωγού όταν 
ολοκληρώσει τις απαραίτητες εργασίες για την επιδότηση και οι αντίστοιχες παραλαβές από τον 
ΕΛΓΑ. 

 
 

7. Εγκρίσεις πληρωμής, Πληρωμές: Καταγράφονται οι Εγκρίσεις πληρωμής και οι σχετικές 
πληρωμές για κάθε αγροτεμάχιο του παραγωγού. 

8. Ανακλήσεις: Ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει την Αίτηση επιχορήγησης για 
κάποιο (α) από τα αγροτεμάχια της Αίτησής του.  

 
Ε.Αλγόριθμοι υπολογισμού 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του έργου έχουν υλοποιηθεί μια σειρά από αλγορίθμους 
υπολογισμού κυρίως όσον αφορά τα πορίσματα εκτίμησης ΕΛΓΑ και ΚΟΕ. Για κάθε τύπο πορίσματος 
(Φυτικό και Ζωικό ΕΛΓΑ, Φυτικό, Ζωικό, Πάγιο και Αποθηκευμένα προϊόντα ΚΟΕ) έχει υλοποιηθεί ένας ή 
περισσότεροι αλγόριθμοι που υπολογίζουν τις αποζημιώσεις-ενισχύσεις του κάθε πορίσματος. Οι 
παραπάνω αλγόριθμοι είναι pluggable με την έννοια ότι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να 
προσδιορίσουν διαφορετικό αλγόριθμο για κάθε πρόγραμμα-έτος ανάλογα με τις απαιτήσεις αλλαγών του 
κανονισμού του ΕΛΓΑ και γενικότερα του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του οργανισμού. 
 
ΣΤ. Μαζικές διαδικασίες 
Λόγω του μεγάλου όγκου δεδομένων κάποιες από τις διαδικασίες δεν είναι δυνατό να εκτελεστούν σε 
πραγματικό χρόνο. Για το σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί μαζικές διαδικασίες οι οποίες αρχικοποιούνται 
από τους χρήστες και εκτελούνται στο background (στον Application Server) χωρίς την παρέμβαση των 
τελικών χρηστών. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να παρακολουθούν την εξέλιξη και 
ολοκλήρωση των διαδικασιών μέσα από το υποσύστημα ελέγχου διαδικασιών. Ενδεικτικά αναφέρονται 
παρακάτω κάποιες από τις βασικές μαζικές διαδικασίες του συστήματος: 

- Εκκαθάριση αποζημιώσεων ΕΛΓΑ  

- Εκκαθάριση αποζημιώσεων ΚΟΕ 

- Πληρωμές χωρίς συμψηφισμούς ΕΛΓΑ 

- Πληρωμές χωρίς συμψηφισμούς ΚΟΕ 

- Πληρωμές με συμψηφισμούς ΕΛΓΑ 

- Πληρωμές με συμψηφισμούς ΚΟΕ 

- Δημιουργία Εμβασμάτων 

- Δημιουργία αρχείων Τράπεζας (αρχεία πληρωμών που αποστέλλονται στην τράπεζα) 

- Προκαταβολές καλλιέργειας 

- Προκαταβολές Δηλώσεων ζημιάς 

- Εκκαθάριση αμοιβών ανταποκριτών 

- Πληρωμές ανταποκριτών 

- Ένταξη αναγγελιών ΚΟΕ σε πρόγραμμα 

- Μαζική τροποποίηση αναγγελιών 

- Μαζική ενημέρωση συνοπτικών αναγγελίας 

- Εκκαθάριση τελών εκτίμησης παραγωγού 

- Εκκαθάριση Δελτίων παραλαβής 

- Μαζικός υπολογισμός πορισμάτων 

- Διόρθωση πορισμάτων φυτικού ΚΟΕ 
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- Μαζική οριστικοποίηση αιτήσεων ανασύστασης 

- Εκκαθάριση εισφορών Δήλωση Κ/Ε –ΔΚΕ 

- Δημιουργία Αιτημάτων πληρωμών Δήλωση Κ/Ε –ΔΚΕ 

- Δημιουργία Αιτημάτων πληρωμών ΔΟΥ (αιτήματα που αποστέλλονται στη ΔΟΥ) 

- Δημιουργία αρχείου αιτημάτων πληρωμών Δήλωση Κ/Ε –ΔΚΕ 

- Δημιουργία αρχείου αιτημάτων πληρωμών ΔΟΥ  

- Ενημέρωση πληρωμών από αρχείο καταθέσεων 

- Αυτόματη σύνδεση πορισμάτων φυτικού Δήλωση Κ/Ε –ΔΚΕ 

- Αυτόματη σύνδεση πορισμάτων ζωικού Δήλωση Κ/Ε –ΔΚΕ 

- Δημιουργία αναθέσεων ΔΙΑΣ 

- Δημιουργία αρχείου αναθέσεων ΔΙΑΣ 

- Συγχώνευση εκτιμητών 
 
 
Ζ. Αναφορές 
Το σύστημα περιλαμβάνει υποσύστημα εκτυπώσιμων αναφορών με τις οποίες οι χρήστες έχουν τη 
δυνατότητα να παράγουν εκτυπώσεις με αναλυτικά ή συγκεντρωτικά στοιχεία για όλες τις παραπάνω 
διαδικασίες. Το υποσύστημα αναφορών είναι ανοιχτό και υπάρχει δυνατότητα προσθήκης νέων 
αναφορών σε οποιοδήποτε επίπεδο της εφαρμογής. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το ΟΠΣ αυτή τη στιγμή 
περιλαμβάνει γύρω στις 250 αναφορές. 
 
Η εφαρμογή Ασφάλισης (Ο.Π.Σ.Α.Ε. ) είναι desktop ,είναι διαθέσιμη μόνο στους χρήστες του ΕΛ.Γ.Α. 
(χρήστες ΕΛ.Γ.Α. ΚΥ και υποκαταστημάτων σε όλη την επικράτεια) μέσω του εσωτερικού δικτύου του 
Οργανισμού και χρήση fat client και αλληλεπιδρά με την βάση δεδομένων. Οι χρήστες  των 
υποκαταστημάτων έχουν κυρίως πρόσβαση στην εφαρμογή μέσω terminal server.  
Η εφαρμογή αυτή έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες του ΕΛ.Γ.Α. και αποτυπώνει τη 
σχετική επιχειρησιακή λογική διαχείρισης ασφαλίσεων και αποζημιώσεων του Οργανισμού.   
Η βάση δεδομένων είναι σε Oracle Database Server 10g Standard Edition Release 10.2.0.3.0 - 64bit και 
έχει εγκασταθεί σε διάταξη clustering.  
Για την υλοποίηση του περιβάλλοντος της εφαρμογής του ΕΛ.Γ.Α. έχει χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά η 
γλώσσα προγραμματισμού Java 2 SDK Enterprise Edition και κλάσεις για τη δημιουργία των Enterprise 
Java Beans. Επιπλέον πακέτα - βιβλιοθήκες περιέχουν κλάσεις για τη δημιουργία και ανάγνωση XML 
εγγράφων και οδηγούς για την δημιουργία συνδέσεων με τη βάση δεδομένων. Για την ανάπτυξη της έχει 
γίνει χρήση του Ανοικτού Λογισμικού (Open Source) Eclipse IDE (έκδοση 3.3.2 ή μεταγενέστερη). Για την 
ανάπτυξη της διεπαφής (user interface) της εφαρμογής έχει χρησιμοποιηθεί Java SWING σε συνδυασμό 
με μηχανισμό αυτοματοποιημένης δημιουργίας οθονών μέσω μετα-δεδομένων (metadata driven layout 
engine). Για την υλοποίηση αναφορών(reports) της εφαρμογής έχει χρησιμοποιηθεί iReport Designer for 
JasperReports.  Για τη διασύνδεση με τη βάση δεδομένων έχει χρησιμοποιηθεί Hibernate. Κάθε 
εφαρμογή του συστήματος ακολουθεί την αρχιτεκτονική MVC (Model View Controller) όπως αυτή 
υλοποιείται από το J2EE πρότυπο. 
Βασικά εργαλεία περιβάλλοντος ανάπτυξης 

- Eclipse IDE (έκδοση 3.3.2 –Europa) 

- Java Development Kit έκδοση 1.5 (ή νεώτερη) 

- Τα εργαλεία διαχείρισης βάσεων δεδομένων Oracle Database Client tools (administrator setup). 

- Το εργαλείο προγραμματισμού βάσεων δεδομένων Oracle TOAD (Tool for Oracle development). 

- Το λογισμικό σχεδίασης UML Rational Rose Data Modeler or Enterprise edition (προαιρετικά) 

- Jasper reports – iReport  
 
Βασικές βιβλιοθήκες – libraries 
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες από τις βασικές εξωτερικές βιβλιοθήκες που 
χρησιμοποιούνται στο περιβάλλον ανάπτυξης: 
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- ORM libraries: Hibernate  

- Reporting: Jasper reports,  

- Jide controls 

- Scheduling: Java Quartz  

- Encoding/Decoding: Java Codec 1.6 
 
 

Ποσοτικά στοιχεία έργου 
Συνολικά το πληροφοριακό σύστημα αποτελείται από περισσότερες από 1200 κλάσεις Java και 
περισσότερες από 200.000 γραμμές κώδικα. 

 
Ποσοτικά στοιχεία Βάσης Δεδομένων 
Η βάση δεδομένων του ΟΠΣ είναι διαρθρωμένη σε τέσσερα βασικά σχήματα S_COMMON, 
S_INSURANCE, S_SECURITY, S_HISTORY, S_VIEWS και απαρτίζεται από ένα σύνολο 200 περίπου 
πινάκων. Ο συνολικός όγκος της Βάσης δεδομένων είναι περίπου 160GB 

 
 
Σύνθεση H/W και Λογισμικού Υποδομής 
Στη συνέχεια αναφέρονται και τα στοιχεία του υλικού που υπάρχουν ήδη στον Οργανισμό και φιλοξενούν 
το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα Ο.Π.Σ.Α.Ε. του ΕΛ.Γ.Α.: 
Για την υλοποίηση και εγκατάσταση της βάσης δεδομένων και περιβάλλοντος εφαρμογής  του 
ΕΛ.Γ.Α.(Ο.Π.Σ.Α.Ε.) έχουν χρησιμοποιηθεί τέσσερις (4) blade servers (με 2 CPU έκαστος) με λειτουργικό 
σύστημα  Microsoft Windows 2003 Server Standard Edition και με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

➢ BLADE 1(database server): IBM,BC_8853, INTEL(R) XEON(R) ,CPU 5160@3.00 GHz, 3.00 
GHz, 16.0 
GB of RAM, 70 GB HD 

➢ BLADE 2(database server):  IBM,BC_8853, INTEL(R) XEON(R) ,CPU 5160@3.00 GHz, 3.00 
GHz, 16.0GB of RAM, 70 GB HD 

➢ BLADE 3(application server): IBM,BC_8853, INTEL(R) XEON(R) ,CPU 5160@3.00 GHz, 3.00 
GHz, 4.0 GB of RAM, 70 GB HD 

➢ BLADE 4(application server): IBM,BC_8853, INTEL(R) XEON(R) ,CPU 5160@3.00 GHz, 3.00 
GHz, 4.0 GB of RAM, 70 GB HD 

Συγκεκριμένα: 
➢ Το σύστημα διαχείρισης της βάσης δεδομένων έχει εγκατασταθεί σε δύο (2) servers σε διάταξη 

clustering, active-active με δυνατότητα failover σε περίπτωση παύσης λειτουργίας του ενός 
κόμβου. Για την λειτουργία των εξυπηρετητών Διαχείρισης των Βάσεων Δεδομένων σε συστάδα 
(clusters), έχει γίνει χρήση του προϊόντος Oracle Real Application Cluster (RAC) το οποίο 
αποτελεί μέρος του ιδίου του λογισμικού Oracle      

 
Database Server 10g Standard Edition το οποίο θα χρησιμοποιείται για την διαχείριση των Βάσεων 
Δεδομένων. 
➢ Για την λειτουργία του περιβάλλοντος της εφαρμογής έχουν χρησιμοποιηθεί δύο (2) servers. Σε 

έναν από τους δύο servers έχει εγκατασταθεί το λογισμικό Oracle Application Server 10g 
Enterprise Edition ενώ στον άλλον έχει εγκατασταθεί ο Oracle Application Server 10g Standard 
Edition. 

➢ Ο Οργανισμός επίσης διαθέτει ένα (1) Storage Area Network (SAN) χωρητικότητας περίπου 2 
TerraByte , μέρος του οποίου έχει αξιοποιηθεί για τη βάση δεδομένων. 

Η υλικοτεχνική υποδομή αποτυπώνεται στην Εικόνα 1 που ακολουθεί. 
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                         Εικόνα 1:Διάγραμμα Υλικοτεχνικής Υποδομής ΟΠΣΑΕ 
 
 
Α.3.4  Terminal Servers  
Για την καλύτερη απόδοση της εφαρμογής σε χρήστες των υποκαταστημάτων ΕΛ.Γ.Α. δίδεται πρόσβαση 
σε αυτές μέσω terminal server.Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά  και το λογισμικό 
υποδομής των 2 server: 

▪ Terminal Server 1:Intel(R) Pentium CPU  G620@2.60 GHz , 16GB of RAM , 460 GB HD, 64bit 
OS , Windows Server 2008 R2 Enterprise  

▪ Terminal Server 2: Intel(R)  Xeon(TM) CPU 2.4GHz , 3.62 GB of RAM, 97GB HD, Windows 
Server 2003 Standard Edition (Service Pack 2) 

 
Α.3.5  Διαδικασία backup 
Ο ΕΛ.Γ.Α. για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του κώδικα της εφαρμογής(source code) και των 
βάσεων δεδομένων των παραπάνω ΠΣ έχει χρονοπρογραμματίσει να τρέχουν καθημερινά  οι παρακάτω 
διαδικασίες: 

▪ Backup  κώδικα  εφαρμογής: α)αντιγραφή φυσικών αρχείων κώδικα σε server που έχει οριστεί 
για την διατήρηση των backup με χρονοπρογραμματισμένη διαδικασία batch file μέσω schedule 
task β) διατήρηση αντιγράφων (backup) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που έχει οριστεί ανά 
ΠΣ(π.χ. 15 μέρες , 1 μήνα) 

▪ Backup βάσεων δεδομένων: α) δημιουργία export(αρχεία *.dmp ή *.ora) των ΒΔ των ΠΣ και 
αντιγραφή των φυσικών αρχείων export σε server που έχει οριστεί για την διατήρηση τους με 
χρονοπρογραμματισμένη διαδικασία batch file μέσω schedule task β) διατήρηση αντιγράφων  
export  για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που έχει οριστεί ανά ΠΣ(π.χ. 15 μέρες , 1 μήνα) 

 
Α.4 Φυσικό αντικείμενο του έργου –Προσφερόμενες Υπηρεσίες 
 
Στις παραγράφους που ακολουθούν, αναφέρονται  αναλυτικά οι προδιαγραφές των παρεχόμενων 
υπηρεσιών στο πλαίσιο του παρόντος Έργου. Σημειώνεται ότι οι προδιαγραφές αυτές είναι οι ελάχιστες 
απαιτούμενες, στις οποίες ο ανάδοχος θα πρέπει να τοποθετηθεί ρητά ,να παρουσιάσει με 
σαφήνεια τις παρεχόμενες υπηρεσίες αυτών, τεκμηριώνοντας γιατί καλύπτουν τις απαιτήσεις του 
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έργου και να παρουσιάσει πλήρη και αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας εκτέλεσης του 
έργου.  
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τον ανάδοχο στο πλαίσιο του έργου είναι: 

Υ1.Υπηρεσίες Συντήρησης Λογισμικού Εφαρμογής 
Υ2.Υπηρεσίες Υποστήριξης Λογισμικού Συστήματος 
Υ3.Υπηρεσίες Databases Administration- Systems Administration 
Υ4.Υπηρεσίες Application Monitoring 
Υ5.Υπηρεσίες Τροποποιητικής  Υποστήριξης Λογισμικού 
Υ6.Υπηρεσίες Backup και Restore 

 
Οι ανωτέρω προδιαγεγραμμένες υπηρεσίες, προσδιορίζονται με σαφήνεια από τον ΕΛ.Γ.Α. και ο 
υποψήφιος ανάδοχος καλείται να προσφέρει την βέλτιστη κατ’ επιλογή του λύση στη παροχή υπηρεσιών 
με ανάλογο προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης και επαγγελματικών προσόντων, το οποίο θα παρέχει 
επιτόπου (on site) τις υπηρεσίες του στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΛ.Γ.Α. , στην  Διεύθυνση 
Πληροφορικής του Οργανισμού ή απομακρυσμένης ασφαλούς πρόσβασης . 
Οι απαιτήσεις των υπηρεσιών, του αντικειμένου τους και των προδιαγραφών τους, αναλύονται στις 
παραγράφους που ακολουθούν.  
 
Α.4.1 Υπηρεσίες Συντήρησης - Υποστήριξης Λογισμικού Εφαρμογής  
Οι Υπηρεσίες Συντήρησης- Υποστήριξης του Λογισμικού διακρίνονται σε Υπηρεσίες Προληπτικής και 
Διορθωτικής  Συντήρησης-Υποστήριξης. 
Η Προληπτική Συντήρηση της εφαρμογής, περιλαμβάνει την υπηρεσία για τον έλεγχο της κατάστασης 
της εφαρμογής, την διαδικασία τεκμηρίωσης της ορθότητας της λειτουργίας και τον εποπτικό έλεγχο 
αξιόπιστης λειτουργίας της εφαρμογής.  
Η προληπτική συντήρηση ορίζεται ως το σύνολο των ενεργειών που αποσκοπούν επίσης στη πρόληψη 
προβλημάτων και στην εξασφάλιση της λειτουργίας της εφαρμογής, εκπληρώνοντας τον λόγο για τον 
οποίο αναπτύχθηκαν και εξασφαλίζοντας την συνεχή ορθή  
 
λειτουργία τους. Δεν περιλαμβάνει αλλαγές στην λειτουργικότητα της εφαρμογής. Περιλαμβάνει όμως 
απαραιτήτως τα παρακάτω: 

• Περιοδικό επιτόπιο έλεγχο μια φορά το τρίμηνο(3 μήνες) (σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης), 
της ορθής και αποδοτικής χρήσης της εφαρμογής. Δεν περιλαμβάνεται η διόρθωση εσφαλμένων 
καταχωρήσεων που οφείλονται σε λάθη του χρήστη-χειριστή της εφαρμογής κατά την διάρκεια 
της λειτουργίας της εφαρμογής. Σε περίπτωση όμως που δημιουργηθούν προβλήματα ακόμα και 
λόγω εσφαλμένων καταχωρήσεων του χρήστη-χειριστή της εφαρμογής, ο ανάδοχος θα πρέπει να 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση των όποιων προβλημάτων 
δημιουργηθούν και την επαναφορά του συστήματος σε ομαλή λειτουργία. 

• Περιοδικό επιτόπιο έλεγχο μια φορά το τρίμηνο(3 μήνες)  (σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης) 
του λογισμικού εφαρμογής και λογισμικού συστήματος , δηλαδή βελτιωτικές αλλαγές για την 
καλύτερη τεχνική λειτουργία της εφαρμογής για την αποφυγή μελλοντικών δυσλειτουργιών 

• Διαδικασία ελέγχου των αντιγράφων(backup) των ΒΔ του ΠΣ και της εφαρμογής(source code)  

• Οι υπηρεσίες προληπτικής Συντήρησης ολοκληρώνονται και με την παροχή των υπηρεσιών 
Application Monitoring System.  

Σε κάθε προληπτική συντήρηση  λογισμικού ο ανάδοχος θα παράγει αντίστοιχες αναφορές ελέγχου 
δηλαδή  εκδίδει Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε), το οποίο θα αναφέρει τις ενέργειες στα στοιχεία του 
λογισμικού που  συντήρησε προληπτικά. 
Η Διορθωτική Συντήρηση της εφαρμογής, περιλαμβάνει τις αναγκαίες υπηρεσίες για την αποκατάσταση 
δυσλειτουργίας ή απρόβλεπτης τεχνικής συμπεριφοράς της εφαρμογής.  
Οι παρερχόμενες ελάχιστες υπηρεσίες θα αφορούν σε υπηρεσίες Συντήρησης (εκσφαλμάτωσης και 
τεκμηρίωσης αντιμετώπισης λαθών), ώστε να συνεχίζει η εφαρμογή να λειτουργεί απρόσκοπτα για όλο 
το διάστημα ισχύος της σύμβασης συντήρησης. Η διορθωτική συντήρηση μπορεί να εκκινήσει  με την 
ειδοποίηση του  ΕΛ.Γ.Α.  στον ανάδοχο ο οποίος θα πρέπει να ανταποκριθεί σύμφωνα με την 
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παράγραφο Α.6. Επίσης προαπαιτούμενο για την έναρξη υπηρεσιών Συντήρησης Λογισμικού είναι η 
παροχή στον Ανάδοχο όλων των απαραίτητων τμημάτων λογισμικού (sources, libraries, drivers κλπ) που 
συνθέτουν τον εκτελέσιμο κώδικα που βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία καθώς και εγχειριδίων 
χρήσης που περιγράφουν τις διαδικασίες της εφαρμογής και την επιχειρησιακή λογική της.  
Οι υπηρεσίες συντήρησης είναι οι εξής: 

➢ Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας και λαθών (bugs) του λογισµικού εφαρμογής. Η 
διόρθωση σφαλμάτων λογισμικού (bugs) είναι ο εντοπισμός της αιτίας και η επιδιόρθωση 
σφαλμάτων/δυσλειτουργιών της εφαρμογής ,  της Βάσης Δεδομένων (δηλ. λανθασμένων 
ενημερώσεων που προξενήθηκαν ως συνέπεια κακής λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογής και 
του λογισμικού συστήματος και αφορούν σε αιτήματα που υποβάλλει ο ΕΛ.Γ.Α. Ενδεικτικά 
αναφέρονται οι παρακάτω ανάγκες που προκύπτουν συνήθως για τροποποίηση: 

o τροποποίηση σε σχετική οθόνη(κλάση-οντότητα) στην εφαρμογή ΟΠΣΑΕ 
o τροποποίηση υπαρχουσών μαζικών διαδικασιών(π.χ. εκκαθαρίσεων , πληρωμών, 

δημιουργία αρχείων για τράπεζα , υπολογισμός αποζημιώσεων κλπ) 
o τροποποίηση ελέγχων  σε οντότητες  και διαδικασίες του ΟΠΣΑΕ  

➢ Η εγκατάσταση νέων εκδόσεων(release)  εφαρμογής μετά την διόρθωση των λαθών  ή επίλυσης 
θεμάτων στο λογισμικό της εφαρμογής  

➢ Η εγκατάσταση νέων εκδόσεων(release)  με νεότερα διορθωτικά προγράμματα του λογισμικού 
συστήματος (patches) τα οποία είναι απαραίτητα ή απλώς χρήσιμα για την ορθή λειτουργία της 
εφαρμογής (όταν προσφέρονται ελεύθερα από τον κατασκευαστή). Για την εγκατάσταση των 
νέων εκδόσεων λογισμικού απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ΕΛ.Γ.Α. και προς τούτο ο Ανάδοχος 
φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωσή του. 

 
➢ Αν υπάρξει η ανάγκη, για τις παρακάτω περιπτώσεις: 

▪ Εξασφάλιση της λειτουργικότητας του λογισμικού εφαρμογής μετά από κάθε τροποποίηση 
του ή πιθανή εφαρµογή προαιρετικών (optional) δυνατοτήτων του που θα ενεργοποιηθούν 
µετά από απαίτηση του ΕΛΓΑ 

▪ Προσαρμογή ή βελτίωση ή software integration ή data integration της εφαρμογής και των 
δεδομένων στις πραγματικές τρέχουσες ανάγκες παραγωγής ή το συνδυασμό δεδομένων 
και διαχειριστικών εφαρμογής για την καλύτερη διαχείριση της παρεχόμενης πληροφορίας. 

➢ Παροχή υπηρεσιών όταν πρόκειται να γίνουν αναβαθμίσεις – ενημερώσεις – (reconfiguration) των 
βασικών εγκατεστημένων προϊόντων (ORACLE, WINDOWS). Οι υπηρεσίες που θα παράσχει ο 
ανάδοχος στην περίπτωση αυτή, είναι η πραγματοποίηση ελέγχων και πιθανών αλλαγών του 
λογισμικού εφαρμογής , ώστε αυτό να παραμείνει «λειτουργικό» μετά τις αλλαγές της Oracle ή 
των Windows. Ο ανάδοχος ειδοποιείται από τη ∆/νση  Πληροφορικής προκειμένου  να 
προσαρμόσει το υπό συντήρηση και τεχνική υποστήριξη λογισμικό. 

➢ Υποστήριξη δυσλειτουργιών λογισμικού του ΟΠΣΑΕ  μετά το πέρας της αποκατάστασης βλάβης 
εξοπλισμού 

➢ Ο Ανάδοχος μετά από κάθε τροποποίηση του εγκατεστημένου λογισμικού το οποίο συντηρεί και 
υποστηρίζει τεχνικά, έχει την ευθύνη να δρομολογήσει όλες τις διαδικασίες προκειμένου τα 
προγράμματα που το χρησιμοποιούν να παραμείνουν «λειτουργικά» όπως και πριν την 
τροποποίηση.  

➢ Αντιμετώπιση εκτάκτων προβλημάτων και έλεγχος για την ορθή λειτουργία. 
➢ Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει ενημερωμένα εγχειρίδια χρήσης και διαχείρισης για κάθε 

νέα έκδοση εφαρμογής 
➢ Η οnsite υποστήριξη στον ΕΛ.Γ.Α., μετά από ειδοποίηση του,  με μέγιστο χρόνο ανταπόκρισης 

σύμφωνα με την παράγραφο Α.6. 
➢ Η παροχή συμβουλών, επίλυση προβλημάτων δια τηλεφώνου , onsite επισκέψεις  ή ηλεκτρονικά  

τις  εργάσιμες  ημέρες αλλά και οποιαδήποτε στιγμή κριθεί  αυτό απαραίτητο από τις Υπηρεσίες 
του ΕΛ.Γ.Α. 

Οι τεχνικοί του Αναδόχου µετά από κάθε επίσκεψη στο χώρο του ΕΛ.Γ.Α., µε σκοπό την προληπτική 
συντήρηση ή επίλυση οποιουδήποτε προβλήµατος, θα συµπληρώνουν µητρώο εργασιών, στο οποίο θα 
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αναφέρονται οι εργασίες που έγιναν και θα βεβαιώνεται η καλή λειτουργία του λογισµικού συνολικά ή οι 
τυχόν παρατηρήσεις και υποδείξεις που θα στοχεύουν στην βελτιστοποίηση της υπάρχουσας 
κατάστασης. Τα µητρώα αυτά θα παραδίδονται υπογεγραµµένα στην ∆/νση  Πληροφορικής. 

 
 
Α.4.2 Υπηρεσίες Υποστήριξης Λογισμικού Συστήματος(Εξυπηρετητών) 
Υποστήριξη Λογισμικού εννοείται η παροχή από τον ανάδοχο προς τον ΕΛ.Γ.Α. , του συνόλου των 
εργασιών που απαιτείται να εκτελεστούν προκειμένου, να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία ή 
αποκατάσταση λειτουργίας λογισμικού συστήματος ή εφαρμογής που εκτελείται ή εξαρτάται από 
εξοπλισμό που καλύπτεται από την παρούσα ενότητα. Οι εργασίες αυτές αφορούν σε αποκατάσταση 
βλαβών υφιστάμενων εγκαταστάσεων λογισμικού. Οι υπηρεσίες αυτές θα προσφέρονται και ύστερα από 
τις ενέργειες αποκατάστασης βλαβών Hardware, ώστε το όλο σύστημα να επανέλθει στην κατάσταση 
ομαλής παραγωγικής  λειτουργίας, όπως ήταν πριν παρουσιαστεί το πρόβλημα (η αποκατάσταση 
βλαβών hardware, δεν ανήκει στις υποχρεώσεις του αναδόχου). Οι νέες εκδόσεις λογισμικού θα 
εγκαθίστανται έπειτα από την τεχνική ανάλυση των στελεχών του αναδόχου με τον ΕΛ.Γ.Α. και εφ’ όσον 
αυτή δε δημιουργεί ιδιαίτερα, πολλαπλά ή δυσεπίλυτα προβλήματα συμβατότητας εξοπλισμού, 
λειτουργίας εφαρμογής, απόδοσης συστημάτων. Ο Ανάδοχος δεν έχει την ευθύνη της παροχής νέων 
εκδόσεων λογισμικού συστήματος(π.χ. λειτουργικού συστήματος). Η αδειοδότηση των εγκατεστημένων 
προϊόντων και τυχόν νέες εκδόσεις τους, είναι στην ευθύνη του ΕΛ.Γ.Α. .Οι υπηρεσίες της παρούσας 
παραγράφου αφορούν τους server (application servers και database servers)  του ΟΠΣΑΕ όπως 
εμφανίζονται στην Εικόνα 1 (Διάγραμμα Υλικοτεχνικής Υποδομής ΟΠΣΑΕ). Οι υπηρεσίες της 
παραγράφου αυτής θα έχουν χαρακτήρα προληπτικό και διορθωτικό σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν  
και στην προηγούμενη ενότητα (Α.4.1)  και θα παρέχονται στον ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με την παράγραφο 
Α.6. 
 
Α.4.3 Υπηρεσίες Database Administration- Systems Administration 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσιών Database-Systems Administration στους 
εξυπηρετητές (servers) του ΟΠΣΑΕ 
Οι κρίσιμες εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιούνται με ευθύνη του διαχειριστή.  
Η αδιάλειπτη και ομαλή λειτουργία των κεντρικών συστημάτων βάσεων δεδομένων είναι η σημαντικότερη 
παράμετρος για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α.. Για τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο 
της παροχής της υπηρεσίας Database Administration,ο ΕΛ.Γ.Α. για τις βάσεις δεδομένων χρησιμοποιεί 
την πλατφόρμα Oracle Enterprise  Manager –Database Control.  
Οι υπηρεσίες της παρούσας παραγράφου  αφορούν το σύνολο της βάσης δεδομένων και είναι οι εξής: 

➢ Άμεση αντιμετώπιση των συμβάντων προς εξάλειψη των κρίσιμων καταστάσεων. Τα στοιχεία θα 
μελετώνται από το προσωπικό του Αναδόχου ώστε να εκτιμάται αν πρόκειται για τυχαία 
συμβάντα ή αν πρέπει να γίνει κάποια αναβάθμιση στα συστήματα, δηλαδή αν υπάρχει μόνιμη 
ανάγκη για αύξηση κάποιου πόρου λόγω αύξησης των αναγκών πάνω από τα επίπεδα που 
μπορεί να υποστηρίξει η παρούσα δυναμικότητα κάποιου συστήματος. 

➢ Περιοδικό επιτόπιο έλεγχο μια φορά το τρίμηνο (3 μήνες) (σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης), 
της βάσης δεδομένων όσον αφορά  σφάλματα , ορθή και αποδοτική  χρήση , logs καθώς και 
εξέταση για ανάγκες  tuning , δημιουργία datafiles κλπ.  

➢ Αν υπάρξει η ανάγκη, για τις παρακάτω περιπτώσεις: 
▪ Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης προβλημάτων(Restore) αναδόμησης και επισκευής 

δεδομένων σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί για την αποκατάσταση της ΒΔ μετά από 
πιθανό καταστροφικό γεγονός (π.χ. hardware failure).  

▪ ‘Ελεγχο της ορθότητας των δεδομένων 
▪ O ανάδοχος κατά την εκτέλεση των προαναφερομένων εργασιών θα επαναφέρει τα 

δεδομένα και τις εφαρμογές, χρησιμοποιώντας το τελευταίο backup το οποίο θα κρίνει ότι 
είναι κατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται. 

Η παρακολούθηση των συστημάτων θα περιλαμβάνει την εξέταση διαφόρων μεγεθών ανά σύστημα και 
οπωσδήποτε τα πιο κρίσιμα όπως: 
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▪ Storage Utilization: Για κάθε μονάδα αποθήκευσης θα επιλεχθεί το κατάλληλο όριο 
ειδοποίησης για τον διαθέσιμο χώρο, ανάλογα με τον ρυθμό που αυτός καταναλώνεται. Η 
ρύθμιση θα γίνεται ώστε σε κάθε περίπτωση να είναι δυνατή η έγκαιρη αντιμετώπιση συμβάντων 
υπέρβασης του ορίου, χωρίς όμως να γίνεται σπατάλη και δέσμευση υπερβολικού χώρου σε 
μονάδες που η αύξηση των αναγκών αποθήκευσης γίνεται με χαμηλούς ρυθμούς. Σε περιπτώσεις 
που οι υπερβάσεις σχετίζονται με αρχεία καταγραφής συμβάντων (log files) τα οποία μεγαλώνουν 
ταχύτατα και απαιτείται περιοδική διαγραφή των παλαιότερων στοιχείων ή μεταφορά τους σε άλλο 
αποθηκευτικό μέσο ή συμπίεσής των, τότε θα δημιουργούνται από τους τεχνικούς του Αναδόχου 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες που θα ενεργοποιούνται από το σχετικό λογισμικό  και θα 
εκτελούν άμεσα τις κατάλληλες ανά περίπτωση ενέργειες σε αυτά τα αρχεία, ώστε η χρήση των 
μονάδων αποθήκευσης να επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα. Αν το συμβάν δεν μπορεί να 
αντιμετωπιστεί με αυτόματη διαδικασία τότε θα επεμβαίνει τεχνικός. 

▪ CPU Utilization: Και για το μέγεθος αυτό θα αποφασιστούν ανά σύστημα, επίπεδα φυσιολογικής 
λειτουργίας και όρια πάνω από τα οποία θα παράγεται συμβάν προς εξέταση από τους τεχνικούς. 
Μέρος της αυτοματοποιημένης διαδικασίας για τέτοια συμβάντα μπορεί να είναι η λήψη ενός 
στιγμιότυπου της χρήσης του επεξεργαστή ανά πρόγραμμα, ώστε και αυτή η πληροφορία να 
συνοδεύσει την ειδοποίηση που θα λάβουν οι τεχνικοί και έτσι να διευκολυνθεί η διερεύνηση του 
συμβάντος. 

▪ Memory Utilization: όπως η υπερβολική απασχόληση του επεξεργαστή έτσι και η υπερβολική 
χρήση της κεντρικής μνήμης ενός συστήματος μπορεί να είναι κρίσιμη για την απόκρισή του σε 
αποδεκτούς χρόνους. Στην περίπτωση αυτού του μεγέθους το όριο μπορεί να είναι είτε για το 
ποσοστό της κεντρικής μνήμης είτε και για το χώρο του δίσκου (swap file) που χρησιμοποιείται για 
την ανακούφιση της κεντρικής μνήμης. Με αυτοματοποιημένη διαδικασία θα παράγεται και μια 
αναφορά δέσμευσης της μνήμης ανά πρόγραμμα ώστε να διευκολυνθούν οι τεχνικοί που θα 
αντιμετωπίσουν το συμβάν. 

▪ Bandwidth Utilization: Για κάθε δικτυακή σύνδεση (network interface) των συστημάτων 
και ανάλογα με το αναμενόμενο ποσοστό χρήσης του αντίστοιχου μέσου, θα καθοριστούν τα όρια 
η υπέρβαση των οποίων θα δημιουργεί συμβάντα προς διερεύνηση. 

▪ Database Status: Για τις βάσεις δεδομένων θα επιλεχθούν μεγέθη που η υπέρβαση τους θα 
πρέπει να διερευνάται ώστε να λειτουργούν αδιάλειπτα και με την αναμενόμενη απόκριση. 
Παράδειγμα τέτοιων μεγεθών είναι: 
- ο χώρος για τα Archive Logs, που αν γεμίσει σταματάει η βάση να εξυπηρετεί αιτήματα  και 
πιθανόν να πρέπει αυτόματα να ενεργοποιηθεί διαδικασία backup προκειμένου να ελευθερωθεί 
χώρος 
- ο αριθμός των processes που εκτελεί η βάση και που αν αυξηθούν πάρα πολύ θα εξαντληθεί η 
μνήμη του συστήματος και η απόκριση θα γίνει πολύ αργή. 

Άλλα μεγέθη θα επιλεγούν με βάση την λειτουργία που επιτελεί το κάθε σύστημα και τα σημεία που 
μπορεί να επηρεάσουν την απρόσκοπτη λειτουργία του. Τα όρια που αρχικά θα επιλεγούν, θα είναι καθ’ 
όλη την διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας υπό εξέταση ώστε να εκτιμάται η ανάγκη προσαρμογής 
τους σε καταλληλότερες τιμές. 
Οι υπηρεσίες της παραγράφου αυτής θα έχουν χαρακτήρα προληπτικό και διορθωτικό σύμφωνα με τα 
όσα αναφέρθηκαν  και στην προηγούμενη παράγραφο και θα παρέχονται στον ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με την 
παράγραφο Α.6. 
 
Α.4.4 Application Monitoring System 
Στο πλαίσιο του παρόντος έργου ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει υπηρεσία Application Monitoring 
για το ΟΠΣΑΕ. Η υπηρεσία θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη την προς συντήρηση εφαρμογή , και να 
παρέχεται μέσω λογισμικού που θα εγκατασταθεί από τον ανάδοχο για την παρακολούθηση τυχόν 
προβλημάτων σε επίπεδο εφαρμογής.  
Η υπηρεσία application monitoring θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη όλα τα συστατικά που απαιτούνται για 
την λειτουργία μιας εφαρμογής(δικτυακό ή system level, επίπεδο μνήμης ή τα logs ενός application 
server).   Το σύνολο των υπηρεσιών που εξυπηρετούν μια εφαρμογή όπως ο Application Server, άλλα 
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services τα οποία απαιτεί για την λειτουργία της, καθώς και η δικτυακή κατάσταση της. Παράλληλα θα 
πρέπει να μπορεί να παρακολουθεί τα logs της εφαρμογής, καθώς επίσης και να διαθέτει μηχανισμούς 
αναφοράς λαθών στα logs μέσω π.χ. regular expressions. 
Πρόβλημα σε οποιοδήποτε σύστημα θα πρέπει να ειδοποιεί  στους διαχειριστές με ηλεκτρονικό τρόπο 
που θα προτείνει ο  ανάδοχος.  
Η Υπηρεσία είναι κρίσιμη καθώς εξυπηρετεί πολίτες και  μεγάλο αριθμό χρηστών. Ο ΕΛ.Γ.Α. για το 
συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα  χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Oracle Enterprise  Manager –
Application Server Control για την παρακολούθηση του. 
Τα συστατικά που αποτελούν μια εφαρμογή μπορεί για παράδειγμα να είναι ο αριθμός των Pool στα 
connection ενός application server, η κατάσταση του JVM., η διαθέσιμη μνήμη σε μια java εφαρμογή κλπ. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει εντός της Α’ Φάσης(σχετικό  Χρονοδιάγραμμα παρακάτω), το 
λογισμικό με το οποίο  θα ξεκινήσει την παρακολούθηση των συστημάτων, καθώς και τους τρόπους με 
τους οποίους (πλην του email) θα δίνει ειδοποιήσεις στους  διαχειριστές ή τον διαχειριστή των 
συστημάτων. Να περιγραφεί από τους υποψηφίους αναδόχους μεθοδολογία και μοντέλο για pro active 
τρόπους επίλυσης του προβλήματος με βάση πλάνο ενεργειών. 
 
Α.4.5  Υπηρεσίες Τροποποιητικής Υποστήριξης  Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων  
Αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσιών τροποποιητικής υποστήριξης  λογισμικού και 
Βάσεων Δεδομένων  του ΟΠΣΑΕ . 
Κατά την εξέλιξη των εργασιών του ΕΛ.Γ.Α.  προκύπτουν τροποποιήσεις σε κανονισμούς του 
Οργανισμού  ή αλλαγές νομοθεσίας, ή νέες τροποποιήσεις που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν εκ 
των προτέρων. Όταν όμως εκδίδονται τέτοιες οδηγίες, αποφάσεις, νομοθετικές ρυθμίσεις ή άλλες 
διατάξεις ο ΕΛ.Γ.Α. πρέπει να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά, μετατρέποντας ή τροποποιώντας 
ανάλογα τις εφαρμογές του. Έτσι στο πλαίσιο του έργου, αντικείμενο των υπηρεσιών συντήρησης της 
εφαρμογής είναι και η τροποιητική συντήρησή τους. Αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου πρέπει να 
ενσωματωθούν νέες διαδικασίες και διατάξεις, στις εφαρμογές λογισμικού ώστε να είναι σύμφωνες με το 
νέο θεσμικό ή νομικό πλαίσιο. Την εντολή για την τροποποιητική συντήρηση της εφαρμογής και βάσεων 
δεδομένων, την δίνει αποκλειστικά ο ΕΛ.Γ.Α. στον ανάδοχο. 
Και η τροποποιητική συντήρηση προϋποθέτει παρέμβαση στο κώδικα της εφαρμογής  ή στο  σχήμα της 
βάσης δεδομένων και ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν και για την συντήρηση λογισμικού εφαρμογής.  
Οι υπηρεσίες της παρούσας παραγράφου  αφορούν: 

o Τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά την διάρκεια της σύμβασης  για την επικοινωνία και 
ανταλλαγή δεδομένων μέσω αρχείων ,αυτόματων διαδικασιών και WEB Services   μεταξύ του 
ΕΛΓΑ  και των συνεργαζομένων φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.  Οι βασικοί 
συνεργαζόμενοι φορείς με τον ΕΛΓΑ είναι οι εξής : 
➢ Υπουργείο Διοικητικής  Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης , ΚΕΠ : 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ μέσω του Συστήματος  Ερμής   
➢ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα  με 

στοιχεία  Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) , με ιστότοπο 
eYPAAT , υπηρεσίες αυτόματης τηλεφωνικής  εξυπηρέτησης αγροτών μέσω τηλεφωνικού 
αριθμού 1540 και υπηρεσίες εξυπηρέτησης αγροτών  με τη χρήση Contact Center του 
ΥΠΑΑΤ, αξιοποίηση της πλατφόρμας Collaboration για τη ψηφιακή συνεργασία και  
ανταλλαγή δεδομένων με υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

➢ Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων: Μηνιαία αποστολή 
και λήψη αρχείων για την παρακολούθηση βεβαιωμένων οφειλών ΕΛΓΑ    

➢ ΟΤΕ: Παροχή υπηρεσιών Cloud computing για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω 
ιστοσελίδας ΕΛΓΑ  , τηλεφωνικό κέντρο  εξυπηρέτησης αγροτών 1540,  

➢ Τραπεζικά Ιδρύματα : Με την Τράπεζα Πειραιώς (ως Τράπεζα Οργανισμού ) αλλά και τις 
λοιπές τράπεζες ως προς την α)καθημερινή ανταλλαγή ηλεκτρονικών αρχείων για την 
παρακολούθηση εισπράξεων ασφαλιστικών εισφορών ΕΛΓΑ   Β)αποστολή αρχείων 
χρεώσεων για την είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών, αποστολή  αρχείων πιστώσεων για 
την καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων ,λήψη απαντητικών αρχείων κινήσεων , γ) 
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παρακολούθηση εισπράξεων ασφαλιστικών εισφορών ΕΛΓΑ  μέσω winbank και easypay.gr 
της Τράπεζας  Πειραιώς δ) επεξεργασία μηνιαίων extrait   

➢ Διατραπεζικό Σύστημα – ΔΙΑΣ: Τακτική ανταλλαγή ηλεκτρονικών αρχείων για την 
είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών  και την καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων  

➢ Ανάδοχοι συμβάσεων συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών που 
επικοινωνούν με το ΠΣ Ασφάλισης όπως Q & R (Εφαρμογή Γενικής Λογιστικής, Εφαρμογή 
Διαχείρισης  τακτικού και εποχικού προσωπικού, εφαρμογή  Μισθοδοσίας), Marathon Data 
(Εφαρμογή GIS ) 
 

o Μικρές βελτιώσεις τεχνικής ή λειτουργικής φύσεως:  Οι βελτιώσεις αυτές θα αφορούν σε 
διορθώσεις που στόχο έχουν την καλύτερη αποδοτικότητα της εφαρμογής σε σχέση με : χρόνους 
απόκρισης (ταχύτητα εφαρμογής), φιλικότητα και χρηστικότητα περιβάλλοντος, μικρής κλίμακας 
πληροφοριακές προσθήκες (π.χ εισαγωγή νέων πεδίων στη βάση δεδομένων και αυτόματη 
αναπροσαρμογή του γραφικού περιβάλλοντος, εκτυπωτικών) , δημιουργία νέων αναφορών, 
οποίες όμως δεν αλλοιώνουν δραστικά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της εφαρμογής. Για την 
υλοποίηση των ανωτέρω βελτιώσεων απαιτείται μικρής εμβέλειας παρέμβαση στην αρχιτεκτονική 
της εφαρμογής 

o Αναδρομικούς υπολογισμούς  σε περίπτωση αναπροσαρμογής  του λογισμικού  
o Βελτιώσεις τεχνικής ή λειτουργικής φύσεως νομοθετικού πλαισίου: Προσαρμογή του 

λογισμικού της εφαρμογής σε έκτακτες απαιτήσεις τροποποιήσεων της επιχειρησιακής λογικής 
που προέρχονται αντίστοιχα από έκτακτες τροποποιήσεις της Κοινοτικής ή Εθνικής Νομοθεσίας 
όσον αφορά στην ασφαλιστική διαδικασία αλλά  και στην οικονομική – φορολογική  διαχείριση 
αποζημιώσεων ,ενισχύσεων και ασφαλιστικών εισφορών ΕΛΓΑ .Για την υλοποίηση των 
προσαρμογών πιθανόν να απαιτείται   σημαντική παρέμβαση στην αρχιτεκτονική της εφαρμογής 
και της βάσης δεδομένων. 

o Το ΟΠΣΑΕ του ΕΛΓΑ αποτελεί παράλληλα, το Server Side back end σύστημα, του Web 
Application εξυπηρέτησης του ΕΛΓΑ το οποίο έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη 
Συστήματος Διαχείρισης Ασφαλίσεων και Αποζημιώσεων, Ανάπτυξη Διεπαφών και 
Διαλειτουργικότητα με το ΜΑΑΕ & ΜΕΓΠ και τα Υποσυστήματα του».  Η επικοινωνία μεταξύ 
των δυο συστημάτων γίνεται μέσω Remote EJB's τεχνολογίας Enterprise Java, και ως εκ τούτου, 
τα δυο συστήματα λογισμικού είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Ο ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει 
πάντα υπόψη ότι οι όποιες τροποποιήσεις γίνονται στο ΟΠΣ ενδέχεται να επηρεάσουν τη 
λειτουργία της WEB εφαρμογής. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να λαμβάνει υπόψην τους εξής 
παράγοντες 

▪ Την επικοινωνία με τον ανάδοχο των Web εφαρμογών για 
➢ Δημιουργία ή τροποποίηση των EJB's καθώς επίσης και το release νέας έκδοσης τους για 

χρήση από το WEB σύστημα. 
➢ Την από κοινού παρακολούθηση και εκτέλεση δοκιμών βασισμένα σε σενάρια ελέγχων. 
➢ Την εκτέλεση σεναρίων ελέγχου στο WEB σύστημα μετά από την τροποποίηση 

υπολογιστικών ή άλλων αλγορίθμων στα δεδομένα ασφάλισης. 
➢ Την λήψη αιτημάτων για προβλήματα ή bugs που έχουν προκληθεί στο τρίτο σύστημα, 

μετά από τροποποιήσεις ή επεκτάσεις του ΟΠΣ ΕΛΓΑ (π.χ. λόγω τροποποιήσεων στο 
μοντέλο, ή στους τύπους δεδομένων). 

➢ Την επίλυση θεμάτων performance που προκύπτουν στο WEB Application λόγω 
τροποποιήσεων στο ΟΠΣ ΕΛΓΑ. 

▪ Την ειδοποίηση του αναδόχου του WEB συστήματος  
➢ Όταν το σύστημα πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας για οποιονδήποτε λόγο. 
➢ Όταν θα πρέπει να δημιουργηθεί νέο release. Η ειδοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τις 

αλλαγές που θα γίνουν στο σύστημα, το χρόνο δοκιμών, και το χρόνο στον οποίο θα 
τεθούν σε παραγωγική λειτουργία. 
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▪ Την επικοινωνία με τον ανάδοχο του υποσυστήματος  Στατιστικής Πληροφόρησης 
(ΒΙ) . Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου έχει εγκατασταθεί σύστημα BI βασισμένο σε 
SpagoBI. Ο ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει πάντα υπόψη ότι οι όποιες αλλαγές στο 
σχήμα της ΒΔ του ΟΠΣ ενδέχεται να επηρεάσουν το υποσύστημα BI. Όταν αυτό είναι 
απαραίτητο θα πρέπει να επικοινωνεί με τον ανάδοχο του υποσυστήματος BI παρέχοντας 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες  προκειμένου να εξασφαλίσει 

➢ την απρόσκοπτη λειτουργία του ΒΙ με σωστά δεδομένα  
➢ η λειτουργία του BI να μην επηρεασθεί σε ότι αφορά την ορθότητα και την ακεραιότητα 

των δεδομένων από τροποποιήσεις που θα γίνουν στο ΟΠΣΑΕ ΕΛΓΑ 
 
Το ΟΠΣΑΕ του ΕΛΓΑ δέχεται δεδομένα και από την δικτυακή WEB πλατφόρμα IRIS Portal του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.  Για την επικοινωνία αυτή, έχει υλοποιηθεί Single Sign On 
μηχανισμός  (OAuth) προκειμένου χρήστες συγκεκριμένων Use Cases από το portal IRIS, να μπορούν 
να μεταφέρουν δεδομένα μέσω WEB Forms στο ΟΠΣΑΕ του ΕΛΓΑ. Θα πρέπει και στην περίπτωση αυτή 
να ληφθούν υπ' όψην όλα τα θέματα επικοινωνίας που προαναφέρθηκαν για την Web εφαρμογή στον 
προηγούμενο παράγοντα. 

o Μετάπτωση δεδομένων από εξωτερικό αρχείο Δήλωση Κ/Ε –ΔΚΕ : Μετάπτωση δεδομένων 
που προέρχονται από ηλεκτρονικά αρχεία που παραλαμβάνονται 2-3 φορές ετησίως από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ και περιέχουν στοιχεία παραμετρικών πινάκων και οριστικών δηλώσεων καλλιέργειας 
/εκτροφής όπως έχουν υποβληθεί στις κατά τόπους πύλες εισόδου ΟΣΔΕ  μαζί με τις αιτήσεις 
ενιαίας ενίσχυσης. Η διαδικασία αυτή απαιτεί τη δημιουργία και συντήρηση ειδικών εφαρμογών 
ή\και sql script για τη μετάπτωση των δεδομένων από τα ηλεκτρονικά αρχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ 
στους κατάλληλους πίνακες-σχήματα της Βάσης Δεδομένων του ΟΠΣ. Η διαδικασία αυτή απαιτεί 
πολύ καλή κατανόηση τόσο των ηλ. Αρχείων του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και των σχημάτων της ΒΔ του 
ΕΛΓΑ στα οποία γίνεται η εισαγωγή – ενημέρωση. Πιθανή αστοχία κατά τη διαδικασία αυτή 
μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό λειτουργικό πρόβλημα στο ΟΠΣAE.Η διαδικασία 
μετάπτωσης αρχείου Δήλωση Κ/Ε –ΔΚΕ  πραγματοποιείται συνήθως 2 με 3 φορές ανά έτος (ο 
αριθμός επαναλήψεων είναι ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός) και  περιλαμβάνει δύο (2) φάσεις 
ανά διαδικασία μετάπτωσης με τα  ακόλουθα βήματα : 

 
ΦΑΣΗ 1 
Α. Παραλαβή αρχείου. Το αρχείο που παραλαμβάνεται έχει τη μορφή Export της Oracle και γίνεται 
εισαγωγή του σε ενδιάμεσο-βοηθητικό σχήμα (oracleschema) της Βάσης Δεδομένων του ΟΠΣ. 
Β. Έλεγχος  εγκυρότητας αρχείου και δεδομένων όσον αφορά τον εντοπισμό πιθανής κατάργησης  
πεδίων ή πρόσθετων νέων πεδίων δεδομένων που έχουν προκύψει στο σχήμα βάσης δεδομένων 
(σε σχέση με την προηγούμενη διαδικασία μετάπτωσης) και που πρέπει ή χρειάζεται να 
συμπεριληφθούν στην διαδικασία της μετάπτωσης .  
Γ. Στο ενδιάμεσο σχήμα που παραλαμβάνεται, πραγματοποιούνται μια σειρά από ελέγχους που 
σχετίζονται με τον έλεγχο των στοιχείων παραγωγών σε σχέση με τα δεδομένα του ΟΠΣΑΕ. 
Επίσης εάν προκύψει η ανάγκη σε σχέση με την περίπτωση που αναφέρθηκε στην προηγούμενη 
παράγραφο (Β)  χρειάζεται τροποποίηση του ενδιάμεσου βοηθητικού σχήματος (oracleschema) 
της Βάσης Δεδομένων του ΟΠΣ και προσαρμογή του σχετικού πηγαίου κώδικα μετάπτωσης. 
Δ. Πραγματοποιείται σταδιακή μετάπτωση δεδομένων ως εξής: 
-          Εντοπισμός νέων παραγωγών και δημιουργία καρτέλας για τους νέους παραγωγούς  
-          Ενημέρωση υπάρχουσας καρτέλας παραγωγού  με νέα στοιχεία (π.χ. βασικά στοιχεία, 

τραπεζικούς λογαριασμούς) ενώ πριν πραγματοποιείται μεταφορά της καρτέλας σε πίνακα 
ιστορικού 

-          Εισαγωγή νέων Δηλώσεων, η οποία περιλαμβάνει 
-  την εισαγωγή στοιχείων της βασικής Δήλωσης 
-  την εισαγωγή των γραμμών καλλιέργειας της Δήλωσης 
-  την εισαγωγή των γραμμών εκτροφής της Δήλωσης 
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  Η παραπάνω διαδικασία εφαρμόζεται κατά την πρώτη Εισαγωγή Δηλώσεων στη διάρκεια του 
έτους.  

- Κατά την επαναληπτική εισαγωγή αρχείου Δήλωση Κ/Ε –ΔΚΕ στη διάρκεια του ίδιου 
ασφαλιστικού έτους, θα πρέπει να γίνουν επιπλέον έλεγχοι κατά την εισαγωγή των Δηλώσεων 
ώστε για τις Δηλώσεις και τις αντίστοιχες γραμμές Καλλιέργειας και Εκτροφής που έχουν ήδη 
εισαχθεί στο σύστημα: 

-          Αν υπάρχουν ήδη χωρίς αλλαγές σε σχέση με την αρχική εισαγωγή δεν γίνεται 
επαναληπτική εισαγωγή 

-          Αν υπάρχουν ήδη αλλά έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές, εισάγεται η νέα 
Δήλωση και οι γραμμές της ως η νέα ενεργή Δήλωση, ενώ η ήδη υπάρχουσα 
γίνεται ανενεργή και εμφανίζεται στο ιστορικό της νέας Δήλωσης. 

ΦΑΣΗ 2 
Ε. Πραγματοποιείται σταδιακή μετάπτωση δεδομένων από το ενδιάμεσο σχήμα στο 
παραγωγικό σχήμα βάσης δεδομένων ΟΠΣ  ΕΛΓΑ ως εξής: 
-          Εντοπισμός νέων παραγωγών και δημιουργία καρτέλας για τους νέους παραγωγούς 
-          Δημιουργία νέων τραπεζικών λογαριασμών για τους νέους παραγωγούς καθώς και για 

υπάρχοντες παραγωγούς για τους οποίους εντοπίζεται νέος τραπεζικός λογαριασμός. 
-          Εισαγωγή νέων Δηλώσεων, η οποία περιλαμβάνει 

-  την εισαγωγή στοιχείων της βασικής Δήλωσης 
-  την εισαγωγή των γραμμών καλλιέργειας της Δήλωσης 
-  την εισαγωγή των γραμμών εκτροφής της Δήλωσης 

-   Η παραπάνω διαδικασία εφαρμόζεται κατά την πρώτη Εισαγωγή Δηλώσεων στη διάρκεια του 
έτους. Κατά την επαναληπτική εισαγωγή αρχείου Δήλωση Κ/Ε –ΔΚΕ  στη διάρκεια του ίδιου 
ασφαλιστικού έτους, θα πρέπει να γίνουν επιπλέον έλεγχοι κατά την εισαγωγή των Δηλώσεων 
ώστε για τις Δηλώσεις και τις αντίστοιχες γραμμές Καλλιέργειας και Εκτροφής που έχουν ήδη 
εισαχθεί στο σύστημα: 

-          Αν υπάρχουν ήδη χωρίς αλλαγές σε σχέση με την αρχική εισαγωγή δεν γίνεται 
επαναληπτική εισαγωγή 

-          Αν υπάρχουν ήδη αλλά έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές, εισάγεται η νέα 
Δήλωση και οι γραμμές της ως η νέα ενεργή Δήλωση, ενώ η ήδη υπάρχουσα 
γίνεται ανενεργή και εμφανίζεται στο ιστορικό της νέας Δήλωσης. 

 

- Η παραπάνω διαδικασία απαιτεί πολύ καλή κατανόηση του σχήματος της Βάσης Δεδομένων τόσο 
των αρχείων που προέρχονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και (κυρίως) του ΟΠΣΑΕ, καθώς η 
όποια πιθανή αστοχία κατά τη διαδικασία της μετάπτωσης μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά 
προβλήματα στη λειτουργικότητα του ΟΠΣ συνολικά. Ακολουθούν κάποια ποσοτικά στοιχεία 
σχετικά με τον όγκο των δεδομένων της μετάπτωση αρχείου Δήλωση Κ/Ε –ΔΚΕ 
 -          20.000 – 30.000 νέες καρτέλες παραγωγών 

-          700.000 – 750.000 νέες Δηλώσεις Καλλιέργειας- Εκτροφής  
-          6.000.000 - 6.500.000 γραμμές  καλλιέργειας 
-          400.000 - 500.000 γραμμές εκτροφής 

 
Σημειώνεται επίσης ότι ο ανάδοχος, εκτός των αυτών καθαυτών παρεμβάσεων, με την ολοκλήρωση των 
εργασιών του θα πρέπει : 

➢ να συντάσσει αναλυτικές αναφορές προς τον ΕΛ.Γ.Α., 
➢ να προβαίνει στην  εγκατάσταση των νέων εκδόσεων(release)  εφαρμογής μετά τις 

τροποποιήσεις ή επεκτάσεις της εφαρμογής 
➢ να προβαίνει στις απαραίτητες προσαρμογές της βάσης δεδομένων όπου χρειάζεται 
➢ να ενημερώνει τα εγχειρίδια χρήσης της εφαρμογής ή να δημιουργεί παραρτήματα αυτών, σε 

ψηφιακή και έντυπη μορφή, 
➢ να διατηρεί όλο τον παλιό κώδικα με την ένδειξη «OLD» και να τεκμηριώσει όλον το νέο κώδικα 
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Οι υπηρεσίες της παραγράφου αυτή θα παρέχονται στον ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με την παράγραφο Α.6  
 
Α.4.6  Υπηρεσίες Backup και Restore 
Ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη είτε βελτίωσης  της υπάρχουσας διαδικασίας λήψης  εφεδρικών 
αντιγράφων ασφαλείας είτε εξαρχής  οργάνωσης και  υλοποίησης της διαδικασίας αυτόματης περιοδικής 
λήψης  εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας των ΒΔ και του πηγαίου κώδικα της εφαρμογής (Backup). 
Είναι ευθύνη του υποψηφίου αναδόχου να περιγράψει τις διαδικασίες backup λαμβάνοντας υπόψη τις 
δυνατότητες του υπάρχοντος υλικού (hardware). Στην προσφορά να περιγραφούν αναλυτικά οι 
διαδικασίες και τα μέτρα ασφαλείας για την τήρηση των εφεδρικών αντιγράφων. Η εκτέλεση των 
διαδικασιών backup και restore θα πραγματοποιείται από το υπεύθυνο προσωπικό του οργανισμού. Ο 
ανάδοχος θα πρέπει να δεσμευτεί ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα ελέγχει την πληρότητα και 
ορθότητα των backup εκτελώντας διαδικασία restore σε δικό του test περιβάλλον. 
 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση εκτέλεσης Εργασιών αποκατάστασης προβλημάτων (Restore),  
αναδόμησης και επισκευής Δεδομένων και της εφαρμογής του ΕΛ.Γ.Α σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί 
για την αποκατάταση της ΒΔ μετά από πιθανό καταστροφικό γεγονός (π.χ. hardware failure).  O 
ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης  θα επαναφέρει τα δεδομένα και τις 
εφαρμογές, χρησιμοποιώντας το τελευταίο backup το οποίο θα κρίνει ότι είναι κατάλληλο για το σκοπό 
που προορίζεται. 
 
 
Α.5 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη 
Η σκοπιμότητα του έργου, αναφέρεται στην αντιμετώπιση της ανάγκης του ΕΛ.Γ.Α. να συντηρεί σε υψηλό 
επιχειρησιακό επίπεδο το πληροφοριακό συστήμα που διαθέτει, το οποίο είναι σημαντικό και 
αναντικατάστατο εργαλείο για την άσκηση της επιχειρησιακής του λειτουργίας. Το πλήθος, το μέγεθος και 
η έκταση της εφαρμογής λογισμικού που είναι ιδιαίτερης και συγκεκριμένης λειτουργικότητας συντελούν 
ένα σύνθετο πληροφοριακό περιβάλλον το οποίο πρέπει να διατηρείται σε υψηλή διαθεσιμότητα, να 
προστατεύεται από  
αστοχίες ή τεχνικές δυσλειτουργίες, να συντηρείται τεχνικά και λειτουργικά, να εκσυγχρονίζεται ώστε να 
καλύπτει νέες υπηρεσιακές ανάγκες. Όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία δημιουργούν υπηρεσιακές και 
επιχειρησιακές ανάγκες για την συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος που πρέπει να 
αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά μέσω του παρόντος έργου. 
Αναμενόμενα οφέλη για τον ΕΛ.Γ.Α. , προσδιορίζονται τα ακόλουθα: 

▪ η απολαβή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών από τον  ανάδοχο ο οποίος αναλαμβάνει καθολικά την 
ευθύνη συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος, 

▪ η άμεση αντιμετώπιση τεχνικών ή λειτουργικών θεμάτων που αφορούν την λειτουργία του 
πληροφοριακού συστήματος με προσδιορισμένο και σταθερό κόστος για τον ΕΛ.Γ.Α., 

▪ ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση ή επικαιροποίηση της εφαρμογής λογισμικού ώστε να 
καλύπτονται νέες υπηρεσιακές ανάγκες ή να εφαρμόζονται νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που δεν 
είναι δυνατό να προσδιοριστούν προγενέστερα, 

▪ η ασφάλεια, ακεραιότητα  και διαθεσιμότητα των δεδομένων της εφαρμογής Ασφάλισης του 
ΕΛ.Γ.Α., 

▪ η ενίσχυση της τεχνογνωσίας του στελεχιακού δυναμικού του ΕΛ.Γ.Α., - η περαιτέρω αξιοποίηση 
των διαθέσιμων υποδομών του ΕΛ.Γ.Α. στο πεδίο της υποδομής του πληροφοριακού 
συστήματος, 

Για κάθε ένα από τα παραπάνω αναμενόμενα οφέλη του ΕΛ.Γ.Α, ο υποψήφιος ανάδοχος στη προσφορά 
του να περιγράψει και να τεκμηριώσει με ποια μέτρα, μεθοδολογίες, και τρόπους εξασφαλίζει τα 
προβλεπόμενα οφέλη για τον ΕΛ.Γ.Α. 
 
 
Α.6 Όροι Παροχής Υπηρεσιών  
Α.6.1 Γενικά - ορισμοί.  
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Οι παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται βάση των όρων εγγυημένης παροχής 
υπηρεσίας ανά κατηγορία υπηρεσίας όπως αναφέρονται  ακολούθως.  
Ως χρόνος απόκρισης ορίζεται ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της αναφοράς της βλάβης  ή από τον 
χρήστη στον  ανάδοχο και αυτού που απαιτείται μέχρι να αρχίσουν οι ενέργειες επίλυσης και 
αποκατάστασης του προβλήματος.  
Ως χρόνος αποκατάστασης ορίζεται ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της αναφοράς της βλάβης από 
τον χρήστη στον  ανάδοχο και αυτού που απαιτείται μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα.  
Ως χρόνος υλοποίησης ορίζεται ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της αναφοράς του αιτήματος  από τον 
χρήστη στον  ανάδοχο και αυτού που απαιτείται μέχρι να υλοποιηθεί το αίτημα.  
 
Οι παρακάτω αναφερόμενοι χρόνοι (Απόκρισης – Αποκατάστασης-Υλοποίησης) μετρώνται σε εργάσιμες 
ώρες.  
Οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται προς τους χρήστες του ΕΛ.Γ.Α. της ΚΥ  και θα έχουν σκοπό την 
καλύτερη εξυπηρέτηση τους όσον αφορά θέματα τα οποία αφορούν στη χρήση του Ο.Π.Σ.Α.Ε του 
ΕΛ.Γ.Α. 
 
Α.6.2 Διαδικασίες Παροχής Υπηρεσιών 
Τον τρόπο παροχής των αναφερόμενων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο προς το ΕΛ.Γ.Α , θα πρέπει να 
διέπουν οι ακόλουθες διαδικασίες: 
 
Τηλεφωνική Υποστήριξη 

▪ Εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του ΕΛ.Γ.Α.  ανακοινώνει το πρόβλημα ή αίτησή του στο Κέντρο 
Κλήσεων του Αναδόχου. 

▪ Ο/Η Τεχνικός του Αναδόχου υποχρεούται να έρθει σε επικοινωνία με τον ΕΛ.Γ.Α., το αργότερο 
εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από τον Πίνακα Επιπέδου Υπηρεσιών. 

Υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) ή εφαρμογής Help Desk Αναδόχου 
▪ Εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του ΕΛ.Γ.Α. ανακοινώνει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος  ή ticket το 

πρόβλημα στον Ανάδοχο. 
▪ Ο/Η Τεχνικός του Αναδόχου υποχρεούται να έρθει σε επικοινωνία με τον ΕΛ.Γ.Α., το αργότερο 

εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από τον Πίνακα Επιπέδου Υπηρεσιών. 
Υποστήριξη με επί τόπου Παρουσία(onsite) 

▪ Επί τόπου επίσκεψη τεχνικού, πραγματοποιείται κατόπιν κλήσης εκ μέρους του ΕΛ.Γ.Α. μέσω e-
mail ή τηλεφώνου ή ticket, όπου αναφέρεται ο λόγος επίσκεψης 

▪ Περίπτωση επείγουσας ανάγκης θα αναφέρεται στο σχετικό e-mail ή ticket 
▪ Ο ανάδοχος, υποχρεούται σε γραπτή ειδοποίηση (μέσω e-mail ή ticket) για το πότε θα 

πραγματοποιηθεί η οποιαδήποτε επίσκεψη είτε πρόκειται για κλήση του ΕΛ.Γ.Α.  ή για επίσκεψη 
για εγκατάσταση κάποιας νέας έκδοσης ή γενικά για προγραμματισμένη εργασία 

▪ Κατά την επίσκεψη, ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει τον αρμόδιο υπεύθυνο ΕΛ.Γ.Α. για 
την ώρα άφιξης και τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν και αντίστοιχα για την ώρα 
αναχώρησης και τα αποτελέσματα των εργασιών. 

▪ Κατά την επίσκεψη, ο ανάδοχος υποχρεούται σε έκδοση δελτίου επίσκεψης τεχνικού, με 
αντίστοιχη επιβεβαίωση από τους ορισμένους υπεύθυνους επιβλέποντες του ΕΛ.Γ.Α.. 

 
Α.6.2 Υπηρεσιών Προληπτικής Συντήρησης  
Η  προληπτική συντήρηση θα εκτελείται επί τόπου στο ΠΣ του ΕΛΓΑ στο CM κάθε τρεις (3) μήνες σε όλη 
την διάρκεια της σύμβασης και  σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα που έχει δημιουργηθεί στην αρχή της 
σύμβασης. Το συγκεκριμένο  χρονικό διάστημα το οποίο θα πραγματοποιούνται οι εργασίες θα 
αποφασίζεται από κοινού μεταξύ του ΕΛ.Γ.Α.  και του Αναδόχου και σε ωράριο το οποίο θα διαταράσσει 
το λιγότερο δυνατό τη λειτουργία του ΕΛ.Γ.Α. 
 Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες των κατασκευαστριών εταιριών 
και θα περιλαμβάνει:  

▪ Βάσεις δεδομένων 
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▪ Λογισμικά Συστήματος 
▪ Λογισμικό Εφαρμογής 
▪ Έλεγχος αντιγράφων ασφαλείας και δοκιμαστικής χρήσης τους στα δοκιμαστικά (test) συστήματα 

Σε κάθε προληπτική συντήρηση ο Ανάδοχος θα εκδίδει Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου που θα αναφέρει τις 
ενέργειες, το λογισμικό, τον εξυπηρετητή που συντήρησε προληπτικά και τυχόν ευρήματα ή προτάσεις 
βελτίωσης που τυχόν υπάρχουν. 
 
Α.6.3 Υπηρεσιών Διορθωτικής Συντήρησης  
Η παροχή των υπηρεσιών διορθωτικής συντήρησης αναφέρεται παρακάτω και ο Ανάδοχος θα δέχεται 
αιτήματα από τον ΕΛ.Γ.Α μέσω των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών που προαναφέρθηκαν.  
 

Υπηρεσίες Προτεραιότητα Απόκριση Αποκατάσταση  

Y1, Y2, Y3, Y6 Χαμηλή 24  ώρες <=96 ώρες (4 μέρες) 

Μεσαία 8  ώρες  <=72 ώρες (3 μέρες) 

Υψηλή-Κρίσιμη 6 ώρες <=48 ώρες (2 μέρες) 

 
Η αποκατάσταση του προβλήματος και η διορθωτική συντήρηση θα εκτελείται επί τόπου στο ΠΣ του 
ΕΛ.Γ.Α. και ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβαίνει στους απαιτούμενους ελέγχους ότι το σύστημα 
λειτουργεί σωστά.  
Σε κάθε διορθωτική  συντήρηση ο Ανάδοχος θα εκδίδει Δελτίο Αποκατάστασης Βλάβης που θα αναφέρει 
τις ενέργειες, το λογισμικό, τον εξυπηρετητή που αποκατέστησε την βλάβη, ευρήματα και αιτία βλάβης.  
Μετά από κάθε αποκατάσταση βλάβης θα γίνεται  όταν απαιτείται εγκατάσταση νέων εκδόσεων(release)  
εφαρμογής.  
 
Α.6.4 Υπηρεσιών Τροποποιητικής  Συντήρησης  
Η παροχή των υπηρεσιών τροποποιητικής  συντήρησης αναφέρεται παρακάτω και ο Ανάδοχος θα 
δέχεται αιτήματα από τον ΕΛ.Γ.Α μέσω τηλεφώνου, email, μέσω web- εφαρμογής διαχείρισης αιτημάτων 
που διαθέτει ο Ανάδοχος και συναντήσεις στα γραφεία του ΕΛ.Γ.Α. στην ΚΥ για ανάλυση απαιτήσεων.  
 

Υπηρεσίες Προτεραιότητα Απόκριση Υλοποίηση 

Y5 Χαμηλή 12  ώρες <=120 ώρες (5 μέρες ) 

Μεσαία 8 ώρες  <=72 ώρες (3 μέρες) 

Υψηλή-Κρίσιμη 6 ώρες <=48 ώρες (2 μέρες) 

 
Μετά από κάθε τροποποίηση  θα γίνεται εγκατάσταση νέων εκδόσεων(release)  εφαρμογής επί τόπου 
στο ΠΣ του ΕΛΓΑ.  
 
Α.7 Χρονοδιάγραμμα  και παραδοτέα του έργου 
Η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών  ορίζεται σε 2 έτη ή 24 μήνες. Για την καλύτερη 
οργάνωση των υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του έργου ορίζονται 8 φάσεις διάρκειας τριών (3) 
ημερολογιακών μηνών . 
 
Ειδικότερα η Φάση 1  χωρίζεται σε  :  
 
Φάση 1Α: Ανάληψη υπηρεσιών συντήρησης  
Η συγκεκριμένη φάση   αφορά  : 

➢ Στην οργάνωση του σχήματος Διοίκησης έργου, στον προσδιορισμό απαιτήσεων χρηστών, στον 
ορισμό εμπλεκόμενων και διαδικασιών, στις  εργασίες εγκατάστασης πρόσθετου υλικού ή 
λογισμικού σαν υπηρεσία 
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➢ Στην απόκτηση της τεχνικής ικανότητας του Ανάδοχου να αναλάβει την υλοποίηση του έργου, 
ολοκληρώνοντας τις διαδικασίες ενημέρωσης του και καταγραφής υλικού και λογισμικού που θα 
υποστηρίξει. Για το λόγο αυτό , με την έναρξη της  Φάσης ο ΕΛΓΑ θα διαθέσει στον ανάδοχο όλα 
τα απαιτούμενα τεχνικά  στοιχεία (τεχνικά εγχειρίδια και εγχειρίδια χρήσης του ΟΠΣΑΕ, 
περιβάλλον ανάπτυξης της εφαρμογής) ώστε να ενημερωθεί και να αναλάβει την παροχή των 
υπηρεσιών. 

➢ Στην παράδοση και εγκατάσταση του συνόλου των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου σε 
υλικό και λογισμικό, προκειμένου να εκκινήσει την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υποστήριξης. 

 
 Η Φάση 1Α, απαιτείται να υλοποιηθεί το πολύ εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης. 
 
 
Φάση 1Β : Παροχή υπηρεσιών Συντήρησης  
 
Η παρούσα καθώς και οι λοιπές φάσεις αφορούν στην παροχή υπηρεσιών Συντήρησης Λογισμικού 
εφαρμογής  ,λογισμικού συστήματος & Βάσης Δεδομένων, Τροποποίησης ή / και επέκτασης του 
λογισμικού για την απρόσκοπτη λειτουργία  των υποσυστημάτων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος Ασφάλισης και Ενισχύσεων  (ΟΠΣΑΕ) του ΕΛΓΑ , για το υπόλοιπο διάστημα μέχρι τη λήξη 
της σύμβασης δηλ .για  23,5 μήνες. 
 
Εξαιτίας της κρισιμότητας λειτουργίας του ΟΠΣΑΕ για τον ΕΛΓΑ .σημειώνεται ότι με την έναρξη της 
Φάσης 1Β  ο ανάδοχος θα έχει την πλήρη ευθύνη για την επίλυση κάθε προβλήματος και την 
απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣΑΕ ανεξάρτητα αν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις διαδικασίες της 
προηγούμενης  Φάσης 1Α. 
 
Στο τέλος κάθε φάσης δηλ. στο τέλος κάθε τριμήνου θα υποβάλλονται τα κάτωθι παραδοτέα : 

1. Αναφορά υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης Λογισμικού Εφαρμογής 
2. Αναφορά υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης Λογισμικού Συστήματος 
3. Αναφορά υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης Βάσης Δεδομένων 
4. Αναφορά υπηρεσιών τροποποιητικής υποστήριξης Λογισμικού και Βάσης Δεδομένων  
5. Αναφορά υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης  

 
 
Οι αναφορές υπηρεσιών θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

▪ οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τα προβλήματα που 
τυχόν εντοπίστηκαν, οι ενέργειες που έγιναν για την επίλυσή τους καθώς και συγκεκριμένες 
προτάσεις/εισηγήσεις για την ομαλή λειτουργία του συστήματος. Η παράθεση γίνεται σε τρεις 
ενότητες: α) Λογισμικό  Εφαρμογής, β) Λογισμικό συστήματος και γ) Βάση Δεδομένων.  

▪ οι εργασίες θα διακρίνονται στο είδος υπηρεσίας α)Προληπτική β)Διορθωτική , γ) Τροποποιητική- 
Επέκταση  

▪ αναφορά υπηρεσιών υποστήριξης ΕΛ.Γ.Α. που θα περιλαμβάνει τα αιτήματα που έχει υποβάλλει 
ο ΕΛ.Γ.Α.  στον Ανάδοχο. Η αναφορά αναλυτικά περιλαμβάνει:  

o  τα αιτήματα που υπέβαλλε ο ΕΛ.Γ.Α. στον Ανάδοχο  στο συγκεκριμένο Χρονικό Διάστημα 
Αναφοράς  

o τα αιτήματα υπέβαλλε ο ΕΛ.Γ.Α.  στον Ανάδοχο σε προηγούμενο Χρονικό Διάστημα 
Αναφοράς και παραμένουν ακόμα εκκρεμή ή επιλύθηκαν στο παρών Χρονικό Διάστημα 
Αναφοράς. 

 
Για τις ανάγκες του έργου θα συσταθεί Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής στο ΕΛΓΑ. Η Επιτροπή 
Παρακολούθησης - Παραλαβής σε όλη την διάρκεια του Έργου προβαίνει σε όλους τους 
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προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει τα κατά περίπτωση πρωτόκολλα παραλαβής. 
Εάν διαπιστώσει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης τότε η Επιτροπή εισηγείται στην Υπηρεσία 
την έναρξη των διαδικασιών για την επιβολή ρητρών όπως ορίζονται στο σχετικό Άρθρο ή την κήρυξη 
του αναδόχου ως έκπτωτου και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία. 
 
 
Α.8 Ομάδα Έργου  Αναδόχου 
Ο Ανάδοχος θα συγκροτήσει Ομάδα Έργου, με κατάλληλο Οργανωτικό Σχήμα και επαρκή στελέχωση, 
για την παροχή των Υπηρεσιών που περιγράφονται ανωτέρω. Τα στελέχη της Υπηρεσίας θα 
συνεργάζονται με την Ομάδα Έργου του Αναδόχου με στόχο την ενεργό συμμετοχή και έναρξή τους στην 
εκτέλεση του Έργου. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη σωστή και έγκαιρη στελέχωση της Ομάδας 
Έργου, με σκοπό την άρτια παροχή όλων των υπηρεσιών του έργου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
του.  
Επιπλέον, μέσω του συντονιστή έργου, αναλαμβάνει την επικοινωνία, την έγκαιρη ενημέρωση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής τον προγραμματισμό ενεργειών για την παρακολούθηση και 
τον έλεγχο τυχόν αποκλίσεων ως προς το χρονοδιάγραμμα και τα παραδοτέα, τον έλεγχο της ποιότητας 
των παραδοτέων και γενικότερα τη διασφάλιση ποιότητας και τη διαχείριση κινδύνων του έργου. 
 
Στην Ομάδα Έργου του Αναδόχου, θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και σε επαρκή αριθμό, τουλάχιστον 
οι ακόλουθοι ρόλοι / ειδικότητες :  
1. Συντονιστής Έργου / (Διοικητικός Υπεύθυνος) Υπεύθυνος για το έργο από την πλευρά του 
Αναδόχου. Τα καθήκοντα του Συντονιστή Έργου περιλαμβάνουν την οργάνωση, καθοδήγηση και 
σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και τον προγραμματισμό των πόρων της Ομάδας Έργο και τη διοίκηση 
της ποιότητας του Έργου. Ο Συντονιστής Έργου θα είναι σε στενή συνεργασία με τους αρμόδιους της 
Επιτροπής από πλευράς της Υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα προσόντα του Υπεύθυνου Έργου είναι Πτυχίο 
Ανώτατης Σχολής θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης με ειδίκευση στην Πληροφορική και εμπειρία στη 
διοίκηση ανάλογων έργων με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης.  
2. Τεχνικός Υπεύθυνος Έργου Υπεύθυνος για την καθοδήγηση, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση 
των δραστηριοτήτων της Ανάλυσης / Σχεδιασμού / Ανάπτυξης / Δοκιμών και Εγκατάστασης του 
λογισμικού των εφαρμογών και για τον έλεγχο της ποιότητας των παραδοτέων. Ο Τεχνικός Υπεύθυνος 
Έργου είναι σε διαρκή στενή συνεργασία με τον Συντονιστή Έργου και συνεργάζεται στενά με την 
Υπηρεσία. Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα είναι Πτυχίο Ανώτατης Σχολής θετικής ή οικονομικής 
κατεύθυνσης με ειδίκευση στην Πληροφορική και εμπειρία σε ανάλογα έργα με το αντικείμενο της 
παρούσας διακήρυξης.  
3. Πληροφορικός Λογισμικού / Ανάλυση – Σχεδιασμός – Ανάπτυξης  Εμπλέκεται στις 
δραστηριότητες Ανάλυσης / Σχεδιασμού / Ανάπτυξης και Δοκιμών του λογισμικού των εφαρμογών. 
Προετοιμάζει τις αναλυτικές προδιαγραφές των εφαρμογών, και έχει πλήρη τεχνική γνώση και αντίληψη 
για τις διαδικασίες ανάπτυξης. Σχεδιάζει, κωδικοποιεί και δοκιμάζει το λογισμικό των εφαρμογών. 
Παράγει το τεκμηριωτικό υλικό των εφαρμογών, και εκτελεί όλες τις παρεμβάσεις ανάπτυξης-συντήρησης 
του κώδικα καθώς και την συντήρηση του τεκμηριωτικού υλικού εκπαίδευσης χρηστών. Ελάχιστα 
απαιτούμενα προσόντα είναι Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης με 
ειδίκευση στην Πληροφορική και εμπειρία σε ανάλογα έργα με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης.  
 
4. Πληροφορικός Λογισμικού / Διαχείριση Συστήματος – Βάσεως Δεδομένων Είναι υπεύθυνος για 
την ολοκλήρωση και καλή λειτουργία του συστημικού περιβάλλοντος για το υπ’ ανάπτυξη λογισμικό, (α) 
παρέχοντας τεχνική υποστήριξη στην ομάδα έργου του αναδόχου σε θέματα ORACLE και ειδικότερα σε 
ότι αφορά τη βάση και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της, (β) συνεργαζόμενος με την Τεχνική 
Υποστήριξη της Υπηρεσίας.  
Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα είναι Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής θετικής ή οικονομικής 
κατεύθυνσης με ειδίκευση στην Πληροφορική και εμπειρία σε ανάλογα έργα με το αντικείμενο της 
παρούσας διακήρυξης.  
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5. Ειδική Εμπειρία Οι Πληροφορικοί Λογισμικού απαιτείται να έχουν εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών 
σε γραφικό περιβάλλον Windows και πλατφόρμες αντίστοιχες του περιβάλλοντος των εφαρμογών 
Microsoft, 3-tier Αρχιτεκτονικής , Bάσεων Δεδομένων. Απαιτείται η διάθεση στελεχών με εμπειρία σε 
ανάπτυξη σε τεχνολογίες διαδικτύου (J2EE, JSP, JavaScript, Java, HTML, XML, κλπ) και σε περιβάλλον 
ΒΔ ORACLE. 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει την αντιστοίχιση όλων των μελών της Ομάδας Έργου στους 
παραπάνω Ρόλους / Ειδικότητες και να καθορίσει το πως εμπλέκονται στην προτεινόμενη μεθοδολογία 
ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού. Η προτεινόμενη ομάδα του Αναδόχου θα πρέπει να είναι 
επαρκής.  
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει την ετοιμότητα του να αυξήσει την Ομάδα Έργου κατά τη διάρκεια 
της σύμβασης, εφόσον αυτό απαιτηθεί. 
Για την απόδειξη της εμπειρίας και προσόντων  της Ομάδας Έργου που απαιτούνται από την παρούσα 
υποβάλλονται: 

o Βιογραφικά Σημειώματα της Ομάδας Έργου από τα οποία να προκύπτει η εμπειρία κάθε μέλους. 
o Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών εκπαίδευσης και βεβαιώσεων 

 
Α.9 Ειδικοί Οροί - Εμπειρία σε ανάλογα έργα 
Πρέπει να τεκμηριωθεί η γενική και ειδική εμπειρία, η ικανότητα και το ανθρώπινο δυναμικό υποστήριξης 
του προσφέροντος. Ειδικότερα ο προσφέρων θα πρέπει να τεκμηριώνει γνώση Επιχειρησιακού 
Αντικειμένου, ως προς το έργο ή συναφούς με του έργου (π.χ. γεωργικού και ασφαλιστικού  κ.λ.π.), 
γνώση και εμπειρία σε πλατφόρμες ανάπτυξης και αρχιτεκτονικές αντίστοιχες με αυτή του περιβάλλοντος 
των εφαρμογών, με συναφή : 

o ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως οι ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος λειτουργίας, RDBMS Oracle 
και εφαρμογών java, βαθμός δυσκολίας και πολυπλοκότητας της εφαρμογής, και 

o ποσοτικά χαρακτηριστικά, όπως το μέγεθος του Ο.Π.Σ., ο μεγάλος όγκος δεδομένων ,διαδικασιών 
και συναλλαγών 

 
Όπως έχει αποκτηθεί από έργα : 

o υλοποίησης ή και συντήρησης μεγάλης κλίμακας συστημάτων πληροφορικής αντίστοιχων 
χαρακτηριστικών, στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, στην Ελλάδα ή/και το Εξωτερικό 

o παροχής τεχνικής υποστήριξης σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις (με έμφαση στους 
γεωργικούς και ασφαλιστικούς οργανισμούς) 

o διαχείρισης και διοίκησης μεγάλων έργων πληροφορικής, 
o εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας. 

Κάθε προσφέρων προκειμένου να αποδείξει τα παραπάνω οριζόμενα οφείλει να καταθέσει  :  
o Κατάλογο με τα κυριότερα έργα που εκτέλεσε κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη στον οποίο να  

αναφέρονται η αξία, η ημερομηνία παροχής και οι αποδέκτες τους. Από τα παραπάνω έργα, ένα 
τουλάχιστον παρόμοιο με το αντικείμενο του παρόντος Έργου το οποίο έχει ολοκληρωθεί 
επιτυχώς από τον προσφέροντα, θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικώς 

o Παρουσίαση του τεχνικού προσωπικού και ειδικότερα του τεχνικού υπεύθυνου Έργου με 
εξειδίκευση σχετική με το αντικείμενο του Έργου 

o Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επάρκεια του προσφέροντος για το Έργο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  24% 

       (€) 

ΦΠΑ 24% 

  (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ (€) 

1 παροχή υπηρεσιών Συντήρησης, 

Υποστήριξης Τροποποίησης ή / 

και επέκτασης του 

Πληροφοριακού Συστήματος 

Ασφάλισης και Ενισχύσεων του 

ΕΛ.Γ.Α. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  Ι 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας……………………………………………………….. 

Κατάστημα…………………………………………………………………… 

Ημερομηνία Έκδοσης………………………. 

Ευρώ……………………………………………………. 

Προς  

Τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 

Τμήμα Προμηθειών  

Μεσογείων 45 

115 26 ΑΘΗΝΑ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ………………ΕΥΡΩ………………............. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των 
……………………………………………………. ευρώ υπέρ της Εταιρείας ……………………………. Δ/νση 
………………………………………… για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της 
……………………………… για την προμήθεια ……………………………………………… σύμφωνα με την 
υπ΄αριθμ. …………………… Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από τη 
συμμετοχή της στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους 
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5)  
ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………… 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α ΙΙ  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας……………………………………………………….. 

Κατάστημα…………………………………………………………………… 

Ημερομηνία Έκδοσης………………………. 

Ευρώ………………………………………………..……………. 

Προς  

Τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 

Τμήμα Προμηθειών  

Μεσογείων 45 

115 26 ΑΘΗΝΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……….…… ΕΥΡΩ….………............. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των 
……………………………………………………. ευρώ υπέρ της Εταιρείας 
……………………………………………… Δ/νση …….………………… 
……………………………………………………… για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ΄αριθμ. 
σύμβασης ……………… συνολικής αξίας …………………………………… για την 
………………………………………………. ………… 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από την 
καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους 
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  
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Ανήκει στη διακήρυξη   5938/26-4-2017 

                                                                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΣΧΕΔΙΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθμ.       /2017 

  

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :  
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Τα γραφεία του ΕΛ.Γ.Α. (Μεσογείων 45 - ΑΘΗΝΑ). 
 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:     
1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού 
Λεωφ. Μεσογείων, αριθμ. 45, έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου: 090038188, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ.: ΙΒ’ 
Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος κ. Θεοφάνη Κουρεμπέ, Πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1790/88, όπως  ισχύουν 
σήμερα, και της αριθμ. 9268/117544/29-10-2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και   
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 789/5-11-2015 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ ), ο οποίος στο εξής για 
συντομία θα αποκαλείται “ ΕΛ.Γ.Α.’’, 

2. Η  Εταιρεία ……………………    με την επωνυμία «……………………………….» ,  και τον διακριτικό 
τίτλο «…………….……………….» και εδρεύει ……………………………………….., νομίμως 
εκπροσωπούμενη από τον ………………………………..........., δυνάμει του 
………………………………………... 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 
1.1. Του Ν. 1790/88 (ΦΕΚ 134/Α/88) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας 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 αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 
(ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013), 
1.4. 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»,  
1.5. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 
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», 
1.7. Tου Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
1.8. Του  Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 3839/122706/10-11-2016 (Α.Δ.Α. 7ΥΦΕ4653ΠΓ-09Ψ)  Απόφαση  του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης», 
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 940/24-1-2017 (Α.Δ.Α. ΩΠ9Ε46ΨΧΞ5-Ρ9Υ) Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης 
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 187/16-11-2016 Απόφαση του Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια 
συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το έργο παροχής υπηρεσιών Συντήρησης, Υποστήριξης 
Τροποποίησης ή / και επέκτασης του Πληροφοριακού Συστήματος Ασφάλισης και Ενισχύσεων του 
ΕΛ.Γ.Α. για δύο (2) έτη 
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5. Τον συνοπτικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις ……………………. σύμφωνα με τους όρους της 
αριθμ. πρωτ. ………… διακήρυξης και συμμετείχαν σε αυτόν οι 
εταιρείες………………………………………………………………,  
6. Τη με αριθμ. πρωτ, ……………………… προσφορά της εταιρείας ………………………………………,  
7. Την αριθμ. ……………………………….. απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., που κατακυρώνει το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού αυτού στην εταιρεία «………………………………….», 
8. Τη με αριθμ. πρωτ. ……………….… ανακοίνωση της παραπάνω κατακύρωσης,  

 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο της Σύμβασης 

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί  
 

Άρθρο 2ο 
                           Τεχνικές Προδιαγραφές  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ……./2017 Διακήρυξης και την 
τεχνική προσφορά του, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας  Διακήρυξης.  

 
 

Άρθρο 3ο 
Διάρκεια της  σύμβασης 

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών θα είναι είκοσι τεσσάρων μηνών  από την επόμενη της υπογραφής 
της Σύμβασης.          

        Άρθρο 4ο 
Τίμημα- Τρόπος Πληρωμής-Κρατήσεις 

Τίμημα 

Το συνολικό τίμημα για την υλοποίηση της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών του άρθρου 1 της παρούσας 

ανέρχεται στο ποσό των  ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή του τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά και συγκεκριμένα ανά μήνα, σε ισόποσες 
πληρωμές σε ευρώ, ύστερα από εντολές του ΕΛ.Γ.Α., εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα  
της παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και μετά από την κατάθεση των απαραίτητων 
δικαιολογητικών.  
• Οι κρατήσεις που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνουν τον προμηθευτή και είναι οι εξής: 
α) Κράτηση 0,06% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων, 
ΧΑΡΤ 3% ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20% 
β) Φόρος  8% για παροχή υπηρεσιών 
• Ο ΦΠΑ βαρύνει τον ΕΛ.Γ.Α. 

 
Άρθρο 5ο 

                                                         Ποινικές  Ρήτρες – Εκπτώσεις 

1.Ο ΕΛ.Γ.Α. έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε 
αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή 
παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης, μετά από πρόταση της Επιτροπής Παρακολούθησης  και 
απόφαση του Δ.Σ. του  ΕΛ.Γ.Α. 

2. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του 
Ν.4412/2016. 

Άρθρο 6ο 
Καταγγελία - Λύση 

Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης, ο ΕΛ.Γ.Α. θα απευθύνει 
έγγραφη δήλωση προς τον Ανάδοχο, με την οποία θα του τάσσει προθεσμία δέκα εργασίμων (10) 
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ημερών (εκτός εάν εκ των περιστάσεων επιβάλλεται να ταχθεί μικρότερη προθεσμία) για να θεραπεύσει 
τη σχετική συμβατική παράβαση. Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να προβεί 
στην αντίστοιχη επανόρθωση ή η επανόρθωση είναι πλημμελής ή μερική, ο ΕΛ.Γ.Α. θα έχει το δικαίωμα 
κατάπτωσης ολικής ή μερικής της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και άμεσης καταγγελίας της 
σύμβασης. 

Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει τις υπηρεσίες της παρούσας  Σύμβασης σε άλλο ανάδοχο, 
καταλογίζοντας σε βάρος του Αναδόχου κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημιά της ή τυχόν 
διαφέρον που θα προκύψει. 

Η Σύμβαση θα μπορεί επίσης να λύνεται άμεσα από τον ΕΛ.Γ.Α. στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) σε 
περίπτωση κηρύξεως του Αναδόχου σε κατάσταση πτωχεύσεως ή παύσεως των πληρωμών του, β) σε 
περίπτωση που ο Ανάδοχος τεθεί υπό εκκαθάριση οποιασδήποτε μορφής. 

Μετά την πρόωρη από υπαιτιότητα του Αναδόχου λύση της Σύμβασης, ο ΕΛ.Γ.Α., διατηρεί όλα τα εκ του 
νόμου οριζόμενα δικαιώματά του, προς αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής του ζημιάς. 

 
Άρθρο 7ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 
1. Για την εμπρόθεσμη και καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής ο ανάδοχος κατέθεσε τη   με 
αριθμ. ………………………………. εγγυητική επιστολή της ………………………………….., ποσού 
…………………………………. ευρώ, η οποία θα παραμείνει στον ΕΛ.Γ.Α. μέχρι πλήρους εκτέλεσης 
αυτής. 
2.Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης και  ύστερα από την εκκαθάριση των 
τυχόν  απαιτήσεων  από τους συμβαλλόμενους. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 302 του Ν.4412/2016.                                   

Άρθρο 8o 
Εφαρμοστέο Δίκαιο-Επίλυση Διαφορών 

1. Η εν λόγω σύμβαση  διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
2. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’  εφαρμογής της, ο ΕΛ.Γ.Α. και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια 
για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών 
ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. 
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά 

Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών. 

Άρθρο 9o 
Τροποποιήσεις 

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί εάν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς 

τούτο εγγράφως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 10o 
Υποχρεώσεις Αναδόχου   

 
1.Καθ′όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
αναθέτουσα αρχή ,υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με 
την εκτέλεση του έργου. Ο ανάδοχος πρέπει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει 
πράξεις ή παραλήψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον των 
Υπηρεσιών.  
2. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει από προσωπικό του αναδόχου, κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο, 
το οποίο εγγυάται ότι διαθέτει για την υλοποίηση του έργου, καθώς επίσης και συνεργάτες που διαθέτουν 
την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις 
της σύμβασης υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους 
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με τις αρμόδιες υπηρεσίες ή των εκάστοτε υποδεικνυόμενων από αυτών προσώπων. Ο ανάδοχος είναι  
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του προσωπικού του.            

 
Άρθρο 11o 

Λοιπές Διατάξεις 
1. Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και 

δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. 

2. Προσωπικό 

Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος 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 ζημίας  που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός 

προς αποκατάστασή της. 

3. Ανωτέρα βία 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής 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. Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), η υπ’ αριθμ. πρωτ.         /  -  -2017 διακήρυξη του ΕΛ.Γ.Α. και η με 
αριθμ. πρωτ.      /  -   -2017 (εισερχόμενα ΕΛ.Γ.Α)   προσφορά του Αναδόχου αποτελούν 
συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής 
ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: 
α) Η παρούσα σύμβαση, 

β) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), 

δ) Η υπ’ αριθμ.        /   -   -2017 διακήρυξη του ΕΛ.Γ.Α., 

ε) Η με αριθμ. πρωτ.        /   -   -2017 (εισερχ. ΕΛ.Γ.Α.)  προσφορά του αναδόχου. 

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο 

προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ’ όψιν για την ερμηνεία των όρων 

της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. 

Σε πίστωση όλων των παραπάνω, τα οποία και οι δύο συμβαλλόμενοι συνομολογούν και αποδέχονται, 

συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) πρωτότυπο έλαβε 

ο ΕΛ.Γ.Α. και ένα (1) πρωτότυπο έλαβε ο Ανάδοχος, τα οποία αφού αναγνώσθηκαν και βεβαιώθηκαν, 

υπογράφονται ως ακολούθως : 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ                                                                                   ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ                                                                     Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α) 
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
  
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99200298] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Μεσογείων 45  Αθήνα 11526  

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ] 

- Τηλέφωνο: [2107490423] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [l.anagnostopoulos@elga.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.elga.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [72267000-4] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [17REQ006097941] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

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 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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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:  

 

 

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, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
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Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β 

του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που 

θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα 

από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

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

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

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

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

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

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 
2. δωροδοκίαx,xi· 
3. απάτηxii· 
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

[……] 
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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 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 
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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 δικαίουxxv; 

[] 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 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

[] Ναι [] Όχι 
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α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV 

χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής xxxiii: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξήςxxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς , ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες 

του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς : 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    

 

 

 

 

 

2) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

3) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxxxv το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

 

VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxvi, 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 δωρεάνxxxvii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
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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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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς.  
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
ατόμων. 
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, 
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 
2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει 
επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού 
δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 
73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 
των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης 
την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 ) 
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17PROC006106788 2017-04-26

ΑΔΑ: 6ΟΗΛ46ΨΧΞ5-ΒΧ9



 75 

                                                                                                                                                                                                             

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 
την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής 
φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 
μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα 
το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxx Πρβλ άρθρο 48. 
xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxxii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
xxxiii  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxv Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, 
τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ 
ανωτέρω.  
xxxvi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxxvii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται 
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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