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Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη  
Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Αθήνα,  31 Μαΐου 2021 
 
 

Ο 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Έχοντας υπ’ όψιν το θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό αναλύεται στην παράγραφο 1.4 της παρούσης, 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
Τη διενέργεια επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με 
τροποποίηση των όρων, ως προς τα Τμήματα που στην προηγούμενη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 105457)  κρίθηκαν άγονα, ήτοι τα Τμήματα 1, 3, 4 και 5 για την παροχή 
Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης, με εκτιμώμενη αξία 45.640,00 ευρώ (€), χωρίς  Φ.Π.Α.,  
στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο: «Κατάρτιση προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας». 
     
 
 
 

 
  

Ο 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
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Διακήρυξη 

 

 

Επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού, με τροποποίηση των όρων, για την 
ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή Υπηρεσιών 
Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης, με εκτιμώμενη 
αξία 45.640,00 ευρώ (€), χωρίς  Φ.Π.Α.. 

 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή: 

Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α.) 

Ταχυδρομική διεύθυνση Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 101 77 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL 30 

Τηλέφωνο 2107710805  

Φαξ 210 7710804 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο kemea@kemea.gr 
 

Αρμόδια για πληροφορίες 

Αγγελική Βιρβίλη 

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 7710805, εσωτερικό 314. 

Ηλ. Ταχυδρομείο: a.virvili@kemea-research.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  
(URL) 

www.kemea.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο 
διαδίκτυο (URL) 

http://www.kemea.gr/el/to-kemea/sxetika-me-to-kemea 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι μη κεντρική αναθέτουσα Αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης 
έρευνας και η εκπόνηση μελετών, ιδίως σε στρατηγικό επίπεδο, για θέματα που αφορούν την 
Πολιτική Ασφάλειας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών, γνωμοδοτικού και συμβουλευτικού 
χαρακτήρα, σε θέματα ασφάλειας γενικότερα. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  

α)Τα ε γγραφα της Συ μβασης ει ναι διαθε σιμα για ελευ θερη, πλη ρη, α μεση & δωρεα ν ηλεκτρονικη  
προ σβαση με σω της διαδικτυακη ς πυ λης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 

β)Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες πλην της προαναφερθει σας διευ θυνσης και στην 
ηλεκτρονικη  σελι δα: www.kemea.gr 
γ)H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές 
είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, σε ως 
ισχύει και με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου Συστήματος, ύστερα από 
προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της. 

 

mailto:kemea@kemea.gr
mailto:a.virvili@kemea-research.gr
http://www.kemea.gr/
http://www.kemea.gr/el/to-kemea/sxetika-me-to-kemea
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.kemea.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Χρηματοδότηση της Σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), 
η δαπάνη για την εν λόγο σύμβαση βαρύνει το έργο «Κατάρτιση προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας», η οποία χρηματοδοτείται 
από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014-2020.   

Η ένταξη στο Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 2025 από 14-01-2020 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής 
Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη Σ.Α.Ε-
4501 της δράσης «Κατάρτιση προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας» (ΑΔΑ: ΨΜ3Ω46ΜΤΛΡ-Ι35), με κωδικό ενάριθμο Έργου 
2020ΣΕ45010000, κωδικό MIS (κωδικός ΟΠΣ) 5045473 συνολικού προϋπολογισμού 
#168.326,40#€.  

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Σύμβασης εκτιμάται σε #45.640,00#€, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Η χρηματοδότηση προέρχεται από πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του ανωτέρω Έργου. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης 

1.3.1 Αντικείμενο διαγωνιστικής διαδικασίας. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Σύναψη σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και 
Πιστοποίησης σε προγράμματα  κυβερνοασφάλειας, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Δράσης με τίτλο: «Κατάρτιση προσωπικού της 
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας». 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι: 18-06-2021 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

H διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 180 ημέρες από την υπογραφή της.  
 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 1.3.2 της παρούσης. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης,  
με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις». 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης,  
με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις». 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΟΥ 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CPV) 

80550000-4 
79132000-8 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
ΣΤΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

Όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης,  
με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις». 
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ  
ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α., 
ΣΥΜΠΕ/ΜΕΝΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΔΑΠΑΝΩΝ) 

Ως ορίζεται στον πίνακα της παραγράφου 1.3.2.της παρούσης. 

Φ.Π.Α. Ο εκάστοτε ισχύων. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ  

ΕΠΙ % 

 
• 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία 
επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

• 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία 
επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

• 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων και Προμηθειών, 
η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
Επισημαίνεται ότι, η κράτηση υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων 
Συμβάσεων και Προμηθειών θα τεθεί σε ισχύ όταν εκδοθεί η Κοινή 
Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα ρυθμίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και η 
διαδικασία κρατήσεων. 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 
ΦΟΡΟΥ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του 
Ν. 4172/2013, ως ισχύει, φόρος εισοδήματος, ήτοι 8%. 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης, με τίτλο 
«Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις». 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης, με τίτλο 
«Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις». 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομικής απόψεως προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής. 
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1.3.2 Τμήματα της Σύμβασης.  

 

Το Πρόγραμμα «EΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ- ISO 27001 ή ισοδύναμο» και το Πρόγραμμα - «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΔΙΑΛΟΓΗ, ΣΥΛΛΟΓΗ 

& ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ. (ISO / IEC 27037:2012 ή ισοδύναμο)» ανατέθηκαν κατά 

τον αρχικό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:  105457. Το 

Πρόγραμμα- «CFE (Certified Fraud Examiner)», με εκτιμώμενη αξία 11.100,00  ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 

θα ανατεθεί κατά παρέκκλιση σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν ένα φάκελο προσφοράς για κάθε τμήμα.  

Οι οικονομικοί φορείς που θα υποβάλλουν προσφορές για περισσότερα του ενός τμήματα, θα 

υποβάλλουν ισάριθμους φακέλους. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της Σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, ως ισχύουν και ιδίως : 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
- του ν. 4314/2014 (Α' 265),“Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

Α/Α  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΑΝΑ 
ΤΜΗΜΑ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ) 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

1 
Υπηρεσίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης στο 
πρόγραμμα CEH (Certified Ethical Hacker) 

11.200,00 

2 
Υπηρεσίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης στο 
πρόγραμμα CISA (Certified Information Security 
Auditor) 

10.620,00 

3 
Υπηρεσίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης στο 
πρόγραμμα CISM (Certified Information Security 
Manager) 

10.620,00 

4 
Υπηρεσίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης στο 
πρόγραμμα CISSP (Certified Information Systems 
Security Professional) 

13.200,00  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.,  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ,  
ΔΑΠΑΝΩΝ 

45.640,00 
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- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) και του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 
(Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 
-του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”, 

- του ν. 3387/2005 (Α’ 224) «Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) και άλλες διατάξεις» 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 
- του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
- του π.δ. 39/2017 (Α’64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της 

ΑΕΠΠ» 
- της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 
Σελίδα 7 
- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
-της με αριθ. ΓΔΟΕΣ 1/2/414 (ΦΕΚ 197/Β/01-02-2019) Υπουργικής Απόφασης «Κανονισμός 
Λειτουργίας του  Κέντρου Μελετών Ασφάλειας», ως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
της με αριθ. ΓΔΟΕΣ/4/102 (ΦΕΚ 934/Υ.Ο.Δ.Δ./07-11-2019) Υπουργικής Απόφασης «Διορισμός 
Μελών Συμβουλίου Κέντρου Μελετών Ασφάλειας»  
- της με αριθ. ΓΔΟΕΣ/4/103 (ΦΕΚ 957/Υ.Ο.Δ.Δ./13-11-2019) Υπουργικής Απόφασης «Αποδοχή 
παραίτησης Διευθυντή του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και ορισμός νέου 
Διευθυντή». 
- της με αριθ. ΓΔΟΕΣ/4/113 (ΦΕΚ 957/Υ.Ο.Δ.Δ./13-11-2019) Υπουργικής Απόφασης «Παύση 
θητείας Αναπληρωτή Διευθυντή στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)». 
- της με αριθ. ΓΔΟΕΣ/4/126 (ΦΕΚ 1055/Υ.Ο.Δ.Δ./13-12-2019) Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός 
Αναπληρωτή Διευθυντή του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)». 
- του από 22/07/2015 Μνημονίου Συνεργασίας του ΚΕ.ΜΕ.Α. με την Ελληνική Αστυνομία με 
ειδικότερο σκοπό «την εφαρμογή διεθνών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών, την προώθηση 
και εφαρμογή προηγμένου εξοπλισμού, τη δημιουργία πρόσθετης αξίας για την εθνική οικονομία 
με θετικές μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης». 
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- της υπ’ αριθ. 13652/1/4 από 13/06/2019 Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και του Κέντρου 
Μελετών Ασφάλειας. 
-της υπ΄ αριθμ. 2572/10-10-2018 Πρόσκλησης, με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣHΣ KAI 
KATAΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και κωδικό 
36_Γ1.1_Γ2.1_00, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Μεταρρύθμιση 
Δημόσιου Τομέα».  
- της υπ. υπ΄ αριθμ.. 480/27-02-2019  1ης Τροποποίησης της 36ης Πρόσκλησης, με τίτλο 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣHΣ KAI KATAΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και κωδικό 36_Γ1.1_Γ2.1_01,  για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα  «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 
- της υπ΄ αριθμ. 1153/02.05.2019 2ης Τροποποίησης της 36ης Πρόσκλησης,  με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣHΣ KAI KATAΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και 
κωδικό 36_Γ1.1_Γ2.1_01,  για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 
- της με αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργικής Απόφασης 
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής 
απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες 
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας 
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης πράξεων» 
- της με αριθμ. 2025 από 14-01-2020 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣHΣ KAI KATAΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και 
MIS 5045473 στο Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ», ως διορθώθηκε. 
-της υπ’ αριθ. 566 από 11-03-2020 1ης Τροποποίησης της Πράξης «Κατάρτιση προσωπικού της 
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5045473 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», ως 
διορθώθηκε. 
- της υπ’ αριθ. 924 από 05-05-2020 2ης Τροποποίησης της Πράξης «Κατάρτιση προσωπικού της 
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5045473 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», ως 
διορθώθηκε. 
-της  υπ’ αριθ. 1972 από 18-09-2020 3ης  Τροποποίησης της Πράξης «Κατάρτιση προσωπικού 
της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5045473 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα». 
- της υπ’ αριθ. 13562/1/43 από 21-09-2020 Απόφασης Υλοποίησης με Ιδία Μέσα 
-της  υπ’ αριθ. 2692 από 14-12-2020 4ης  Τροποποίησης της Πράξης «Κατάρτιση προσωπικού 
της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5045473 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα». 
- της υπ’ αριθ. 18417 από 22/12/2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΜΕ.Α για 
τη σύσταση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών  
- της υπ’ αριθ. 29 από 12/1/2021 Προέγκρισης του σχεδίου Διακήρυξης 
- της υπ΄ αριθ. 401 από 15/1/2021 απόφασης  ΔΣ ΚΕ.ΜΕ.Α  περί έγκρισης του τεύχους διακήρυξης 
και των τεχνικών προδιαγραφών. 
- της υπ΄ αριθ. 13562/2/6-ε από 15/1/2021 Διακήρυξης  
- της υπ΄ αριθ. 13562/2/6-στ από 15/1/2021 Περίληψης της Διακήρυξη 
- του με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 105457 Ανοικτού Διαγωνισμού 
- της υπ΄ αριθ. 13562/2/6-κδ από 5/3/2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΜΕΑ 
- της υπ΄ αριθ. 13562/2/6-λβ από 5/4/2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΜΕΑ 
- της υπ΄ αριθ. 13562/2/6-λγ από 5/4/2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΜΕΑ 
- της υπ΄ αριθ. 13562/2/6-μδ από 31/5/2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΚΕΜΕΑ 
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

 
Τα δικαιολογητικά των προσφορών, που οφείλονται να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή, 
κατατίθενται επί ποινή αποκλεισμού, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή (με διαβιβαστικό στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα, κατά 
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός σφραγισμένου φάκελου), στο Πρωτόκολλο της 
Υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

Προσφορές που θα υποβληθούν ή θα περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη μορφή χωρίς να 
έχει προηγηθεί υποβολή ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ, δεν αποσφραγίζονται και 
επιστρέφονται στους αποστολείς τους, θεωρούμενες ως ουδέποτε υποβληθείσες. 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα 
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία του 
άρθρου 5 της Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ Β 1924). 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις 
εκ μέρους ΚΕ.ΜΕ.Α σχετικά με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 

H συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο 
του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των 
στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη. 

 Όλες οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις ή βεβαιώσεις των συμμετεχόντων που 
υποβάλλονται κατά την διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού (προσφορές κ.λπ.) ή/και κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, δεν χρειάζεται να φέρουν θεώρηση γνησίου 
υπογραφής, και πρέπει να υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, ήτοι 
από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή όταν πρόκειται για εταιρεία από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. 

Το ΚΕ.ΜΕ.Α δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να 
ματαιώσει ή να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση 
καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης στους συμμετέχοντες. 

Οι προσφέροντες, εφόσον δεν ασκήσουν εμπροθέσμως ένσταση κατά της παρούσας Διακήρυξης ή 
αυτή έχει απορριφθεί, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
και δεν δύναται με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν, ευθέως ή 
εμμέσως, τους όρους αυτούς. 

Οι όροι του διαγωνισμού, όπως αναγράφονται στη Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της, καθορίζουν 
τις επιμέρους υποχρεώσεις των διαγωνιζομένων-υποψηφίων. Για θέματα μη λεπτομερώς 
αναφερόμενα στην Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της, ισχύουν τα καθοριζόμενα τόσο από το 
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί Δημοσίων Συμβάσεων (νομοθετήματα, Υ.Α. Κ.Υ.Α. κλπ.). Θεωρείται 
ότι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό γνωρίζουν το σύνολο του προαναφερόμενου πλαισίου και ότι 
δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά του. 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη: 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
31/05/2021 

18/06/2021 
& ΩΡΑ: 14:00΄ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) την 31/5/2021 
 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
σύμβασης στην πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 133708 
 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) την 31/5/2021 
 
Η Διακήρυξη καταχωρείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL): www.kemea.grστην διαδρομή: NEA/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-> ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι : 

α) Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται 
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους. 

β) Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.  

γ) Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της Σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης Σύμβασης είναι τα ακόλουθα: 

• η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων 

• το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) και η παρούσα Διακήρυξη 
• η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματα της 
• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης, καθώς 
και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή τους, εκτελούνται με τη χρήση 
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η 
οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα για την παροχή διευκρινίσεων και 
συμπληρωματικών πληροφοριών σε σχέση με το διαγωνισμό και τη συγγραφή υποχρεώσεων 
αποκλειστικά μέχρι και την 10/6/2021 και ώρα 14:00΄ και μόνο ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο 
του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.1. Ως εκ τούτου αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – 
διευκρινίσεων  υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή 
από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) κατόπιν αιτήσεώς τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο .pdf με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο πρέπει να είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Τα εν λόγω αιτήματα, εφόσον έχουν υποβληθεί εγκαίρως και προσηκόντως, θα απαντώνται, το 
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, που έχει οριστεί για την παραλαβή των 
προσφορών. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών 
ή με διαφορετικό τρόπο από τον οριζόμενο δεν θα εξετάζονται. 

Ουδείς υποψήφιος μπορεί να επικαλεστεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, προφορικές απαντήσεις – 
πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού ή άλλης Υπηρεσίας του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της Σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της Σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με 
το Ν. 1497/1984 (Α΄188). Επιτρέπεται η κατάθεση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας 
προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την 
συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την 
έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα Δικηγόρων. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο 
της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Σ.Δ.Σ. και έχουν, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια 
ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ 
ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση 
του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και της διζήσεως και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης και την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 



 

 

 

 Σελίδα 15 

 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής Σύμβασης.  

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας. 

Εφόσον εκδοθεί γραμμάτιο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ο τύπος του 
προσδιορίζεται βάσει του προτύπου που προβλέπεται στο οικείο πλαίσιο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν μία εγγύηση συμμετοχής για κάθε τμήμα στο οποίο θα 
υποβάλλουν προσφορά.  

Οι οικονομικοί φορείς που θα υποβάλλουν προσφορές για περισσότερα του ενός τμήματα, θα 
υποβάλλουν ισάριθμες εγγυήσεις συμμετοχής με το ποσό που αναλογεί σε κάθε τμήμα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 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 Συμφωνία για τη σύναψη Δημοσιών 
Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια Σύμβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος 
I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ωστόσο, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή ορισμένης 
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης 
της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 
της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
Ένωσης/Κοινοπραξίας καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 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 της Σύμβασης. 

4.Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο 
διαγωνισμό, δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές. 

5. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, 
οποιαδήποτε από τα Μέλη της, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, 
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δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης 
ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε 
αρνητική περίπτωση, ο Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
υπέρ του συμμετέχοντος, το αναλογούν ποσό της οποίας θα αναγράφεται αριθμητικώς και 
ολογράφως σε ευρώ και θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., του τμήματος της Σύμβασης για το οποίο υποβάλλουν προσφορά (εάν ο οικονομικός 
φορέας υποβάλει προσφορά για ένα (1) μόνο τμήμα), ή του αθροίσματος των εκτιμώμενων αξιών 
των τμημάτων (εάν ο οικονομικός φορέας υποβάλει προσφορά για δύο ή περισσότερα ή όλα τα 
τμήματα), σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα και το σχετικό υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της 
παρούσας Διακήρυξης. 

 
Οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν μία εγγύηση συμμετοχής για κάθε τμήμα στο οποίο θα 
υποβάλλουν προσφορά.  

Οι οικονομικοί φορείς που θα υποβάλλουν προσφορές για περισσότερα του ενός τμήματα, θα 
υποβάλλουν ισάριθμες εγγυήσεις συμμετοχής με το ποσό που αναλογεί σε κάθε τμήμα. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει και 
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 
στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς της παραγράφου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά 

Α/Α  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΑΝΑ 
ΤΜΗΜΑ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ) 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(2%) ΣΕ ΕΥΡΩ 

1 

Υπηρεσίες εκπαίδευσης και 
πιστοποίησης στο 
πρόγραμμα CEH (Certified 
Ethical Hacker), 

11.200,00 224 

2 

Υπηρεσίες εκπαίδευσης και 
πιστοποίησης στο 
πρόγραμμα CISA (Certified 
Information Security 
Auditor) 

10.620,00 212,4 

3 

Υπηρεσίες εκπαίδευσης και 
πιστοποίησης στο 
πρόγραμμα CISM (Certified 
Information Security 
Manager) 

10.620,00 212,4 

4 

Υπηρεσίες εκπαίδευσης και  
πιστοποίησης στο 
πρόγραμμα CISSP  
(Certified Information 
Systems  
Security Professional) 

13.200,00 264 
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απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2.Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3 έως 2.2.7, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικάή από 
τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του 
ή η πλήρωση μίας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (αρ. 103 
παρ. 5)ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της Σύμβασης καθώς και στην περίπτωση που ο 
προσωρινός ανάδοχος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 εδ. β΄ του άρθρου 130 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης,  οικονομικός φορέας, 
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή 
σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από 
τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους :  

α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (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), καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε 
με το Ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

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

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

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 
Ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (I.K.E.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 
αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2.Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) Όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή / και   

β) όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων 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. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει 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. 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς : αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄-
266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν στην αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 
από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3.Αποκλείεται  από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016 ,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 
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βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα 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,   

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 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,  

(ζ) εάν 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, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.   

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ 
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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. 

2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας Σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 2.2.3.2. περ. γ και 2.2.3.3 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 (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης παρούσας 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, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί 
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να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από 
την παρούσα διαδικασία σύναψης της Σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα  άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της  της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική 
έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική 
υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι 
διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού   ή να τους καλέσει να προβούν 
σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου 
επαγγέλματος.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την 
υπό ανάθεση υπηρεσία. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Οι οικονομικοί φορείς που έχουν συμπληρώσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις απαιτείται να διαθέτουν 
γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για κάθε χρήση των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 
(2017, 2018, 2019) ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του ποσού που αναλογεί στον προϋπολογισμό 
του τμήματος ή των τμημάτων, για το/α οποίο/α έχει υποβληθεί η αντίστοιχη προσφορά για την 
παρούσα διακήρυξη. 

Όσοι οικονομικοί φορείς έχουν συμπληρώσει δύο διαχειριστικές χρήσεις απαιτείται να διαθέτουν 
γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για κάθε χρήση των δύο (2) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 
(2018, 2019) ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του ποσού που αναλογεί στον προϋπολογισμό του 
τμήματος ή των τμημάτων, για το/α οποίο/α έχει υποβληθεί η αντίστοιχη προσφορά για την 
παρούσα διακήρυξη. 

Όσοι οικονομικοί φορείς έχουν συμπληρώσει μία διαχειριστική χρήση απαιτείται να διαθέτουν 
γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης (2019) ίσο ή μεγαλύτερο από 
το 100% του ποσού που αναλογεί στον προϋπολογισμό του τμήματος ή των τμημάτων, για το/α 
οποίο/α έχει υποβληθεί η αντίστοιχη προσφορά για την παρούσα διακήρυξη. 
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2.2.6  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, απαιτείται: 

Πίνακας με τουλάχιστον 1 έργο εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε την τελευταία τριετία ή για 
όσα έτη δραστηριοποιείται ο οικονομικός φορέας, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της 
ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιώτη παραλήπτη. 

2.2.7  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ως ορίζονται στην παρούσα 
Διακήρυξη, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών 
τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τούς 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά στα κριτήρια 
που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη Διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, 
οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για 
την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: 

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και  

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της 
παρούσης,  

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα IV, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 
1599/1986.  

Το Τ.Ε.Υ.Δ. καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 
(ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το Τ.Ε.Υ.Δ. σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της 
ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr)και (www.hsppa.gr ). 

Το Τ.Ε.Υ.Δ. μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

Οι οικονομικοί φορείς θα συμπληρώσουν και υποβάλουν ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα στο 
οποίο θα υποβάλουν προσφορά. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(Τ.Ε.Υ.Δ.), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 
του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 
της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

http://www.eaadhsy.gr/
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Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς 
ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης Σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν πληροί τις ελάχιστες 
αναγκαίες απαιτήσεις, αναφορικά με την τεχνική – επαγγελματική ικανότητα και την 
οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια, όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα 
Διακήρυξη, μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει, προς τους οποίους συνδέεται με άμεσους ή έμμεσους δεσμούς, ανεξάρτητα 
από τη νομική φύση τους, προκειμένου να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις. Σ’ αυτή την 
περίπτωση ο προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τ.Ε.Υ.Δ. του (μέρος ΙΙ – παράγραφος Γ΄), 
ότι θα στηριχτεί σε τρίτους (άλλους οικονομικούς φορείς), σημειώνοντας την αντίστοιχη ένδειξη και 
επισυνάπτει χωριστά έντυπα Τ.Ε.Υ.Δ., για κάθε οικονομικό φορέα που θα του παράσχει στήριξη. Στα 
επισυναπτόμενα χωριστά Τ.Ε.Υ.Δ. των οικονομικών φορέων, που θα παράσχουν στήριξη στον 
προσφέροντα, δηλώνεται αντίστοιχα ο, κατά περίπτωση, νόμιμος εκπρόσωπός τους, ο οποίος και 
θα υπογράψει ψηφιακά το ηλεκτρονικό αρχείο (.pdf) που θα παραχθεί. Κατά τη συμπλήρωση του 
Τ.Ε.Υ.Δ. των οικονομικών φορέων που θα παράσχουν στήριξη στον προσφέροντα, πέραν των 
δηλώσεων που αφορούν στους λόγους αποκλεισμού από τη διαδικασία, πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το μέρος IV, δηλαδή οι 
σχετικές με την ή τις ικανότητές τους, στις οποίες θα στηριχτεί ο προσφέρων οικονομικός φορέας, 
πληροφορίες.  

Στην περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι θα 
αναθέσει τμήμα της Σύμβασης υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 4.4 
της παρούσας θα πρέπει να σημειώσει την αντίστοιχη ένδειξη στο Τ.Ε.Υ.Δ. του (μέρος ΙΙ – 
παράγραφος Δ). Ακολούθως στο πεδίο που εμφανίζεται αναφέρει το τμήμα, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει κατά το άρθρο 58 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. Και σε αυτή την 
περίπτωση ο οικονομικός φορέας που υποβάλει προσφορά, επισυνάπτει χωριστό έντυπο Τ.Ε.Υ.Δ. 
για κάθε υπεργολάβο (άρθρ. 131 του Ν.4412/2016, ως ισχύει). Στα επισυναπτόμενα χωριστά 
Τ.Ε.Υ.Δ. των υπεργολάβων, δηλώνεται αντίστοιχα ο, κατά περίπτωση, νόμιμος εκπρόσωπός τους, ο 
οποίος και θα υπογράψει ψηφιακά το ηλεκτρονικό αρχείο (.pdf) που θα παραχθεί. Τα χωριστά 
Τ.Ε.Υ.Δ. των υπεργολάβων συμπληρώνονται ως προς τα μέρη I, II, III.  

Εφόσον ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται και στις ικανότητες του/ων 
υπεργολάβου/ων θα πρέπει στο/α χωριστό/α Τ.Ε.Υ.Δ. εκάστου υπεργολάβου να συμπεριληφθούν 
και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το μέρος IV, δηλαδή οι σχετικές με την ή τις 
ικανότητες τους, στις οποίες θα στηριχθεί ο προσφέρων οικονομικός φορέας, πληροφορίες. 

Επισημαίνεται για τους ελληνικούς οικονομικούς φορείς ότι, εφόσον δεν τηρείται μέχρι την υποβολή 
του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης Τ.Ε.Υ.Δ. ο επίσημος κατάλογος εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή το ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 
(προ)επιλογής], κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 83 του Ν. 4412/2016, θα πρέπει να 
δίνεται από το φορέα αρνητική απάντηση στην ερώτηση: «Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];» της παραγράφου Α “Πληροφορίες 
σχετικά με τον οικονομικό φορέα ”του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ του Τ.Ε.Υ.Δ. “Πληροφορίες σχετικά με τον 
οικονομικό φορέα”, καθόσον διαφορετικά αποκρύπτεται η επόμενη παράγραφος ε΄, η οποία χρήζει 
συμπλήρωσης. 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της 
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προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.7 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.7), όπως έχουν δηλωθεί στο χωριστά 
υποβληθέν Τ.Ε.Υ.Δ. από πλευράς των άλλων φορέων. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 , 2.2.3.3  και 2.2.3.5. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο 
συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή 
σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο 
Τ.Ε.Υ.Δ. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα Αρχή, 
που έχει αναθέσει τη Σύμβαση, διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν. 

Τα αποδεικτικά μέσα υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης της παραγράφου 3.2, 
κατά το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. 

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε 
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά 
τους. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, του προσφέροντος οικονομικού φορέα, συντάσσεται και υπογράφεται ψηφιακά μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης της παρ. 3.2 για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης – 
αποδεικτικών μέσων. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, που αφορούν την παρούσα παράγραφο, εφόσον έχουν συνταχθεί και υπογραφεί 
ψηφιακά από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (ως αυτός ορίζεται στο άρθρο 
79Α του Ν. 4412/2016) μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης (αποδεικτικών μέσων). Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους καθώς επίσης δεν απαιτείται να προσκομιστούν 
σε έντυπη μορφή. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3, οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά ως 
επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 73: 

α)Για την παράγραφο 2.2.3.1, απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμου έγγραφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, εκδοθέν έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά 
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και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τόσο 
κατά το χρόνο υποβολής προσφοράς, όσο και κατά την αποστολή της πρόσκλησης (της 
παραγράφου 3.2 της παρούσης), κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1. 

β) Για τις παραγράφους 2.2.3.2 περιπτώσεις α΄ και β΄, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την 
αρμόδια Αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους.  
Επισημαίνεται ότι, τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας ή τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας θα πρέπει να 
καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς. 

Ως εκ τούτου, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως (προ της υποβολής 
προσφοράς τους) τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά, ώστε να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής 
της προσφοράς τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του Ν. 4412/2016, 
προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι, μαζί με τα αντίστοιχα 
που θα είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους (των δικαιολογητικών) ή, σε περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτά χρόνος ισχύος, θα έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
τους. 

γ) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α΄, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του, όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον 
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης της παρ. 3.2 για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης – 
αποδεικτικών μέσων. 

δ) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση γ΄ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του Σ.ΕΠ.Ε. σχετικά 
με την έκδοση του πιστοποιητικού. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένη, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης της παρ. 3.2 για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης – 
αποδεικτικών μέσων.  

ε) Για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση α΄(ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει), υπεύθυνη δήλωση 
της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένη, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης της παρ. 3.2 για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης – αποδεικτικών 
μέσων. 

στ) Για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β΄ , πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.  Για τους 
οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, το/α πιστοποιητικό/ά ότι δεν τελούν 
σε πτώχευση ή υπό διαδικασία να κηρυχθούν σε πτώχευση, εκδίδεται/νται από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Από τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να 
προκύπτει ότι o οικονομικός φορέας δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν έχει κατατεθεί 
αίτηση για να κηρυχθεί σε πτώχευση. Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.  
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ζ) Για την παράγραφο  2.2.3.3 περίπτωση γ΄ , πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους. Για τους 
οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, η μη αναστολή των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αποδεικνύεται με το Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) επί του οποίου θα αναγράφεται ρητά 
ότι  η επιχείρηση είναι «Ενεργή». Το εν λόγω πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του. 
 
η) Για την παράγραφο 2.2.3.8(ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα 
με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει), υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει του προσφέροντος οικονομικού φορέα. Η εν λόγω 
υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη, από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης της παρ. 3.2 για την 
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης – αποδεικτικών μέσων. 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση, συνταχθείσα έως 
τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της, ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 και στις περίπτωση β΄ και γ΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 
 
Β.2.Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλόλητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας), οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/ βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης, εκδοθέν έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Οι 
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου 
του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός 
η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.  

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση συνταχθείσα έως τρεις (3) μήνες πριν από την  υποβολή της, 
ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση Σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3.Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 
2.2.5, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τους απαιτούμενους ισολογισμούς. Εάν ο οικονομικός 
φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, 
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μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν Πίνακα με τουλάχιστον 1 έργο εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε την τελευταία 
τριετία ή για όσα έτη δραστηριοποιείται ο οικονομικός φορέας, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, 
της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιώτη παραλήπτη, σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα.  

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες Αποδεικτικά μέσα* 

     

*Ως αποδεικτικά μέσα προσκομίζουν συμβάσεις του συγκεκριμένου τύπου που συνήψαν με το 
Δημόσιο ή ιδιώτες και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών των συμβάσεων 

Β.5.Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες  
πριν από την υποβολή του. Από το ανωτέρω έγγραφο πρέπει να προκύπτουν οι Διαχειριστές όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Εταιρεία Περιορισμένης 
Ευθύνης και ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία,  ο Πρόεδρος,  ο Διευθύνοντας Σύμβουλος και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν ο οικονομικός φορέας είναι Ανώνυμη Εταιρεία. 
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που κατά τον χρόνο υποβολής προσφοράς τα ανωτέρω φυσικά 
πρόσωπα (Διαχειριστές, ο Πρόεδρος, ο Διευθύνοντας Σύμβουλος και τα μέλη Διοικητικού 
Συμβούλιου) είναι διαφορετικά από τα αυτά που αναγράφονται στο ως άνω πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, τότε ο οικονομικός φορέας προσκομίζει επιπροσθέτως σχετικό 
πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) που ίσχυε κατά το 
χρόνο υποβολής προσφοράς. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη εκπροσώπηση 
του οικονομικού φορέα. Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν 
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, μπορούν να προσκομίζουν 
στις Αναθέτουσες Αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια Αρχή ή το 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς, που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους, απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του N. 4412/2016, ως ισχύει.  

Β.8.Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της  τιμής, ήτοι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα  Διακήρυξη, για 
ένα ή περισσότερα τμήματα ή/και για το σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού.  

Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της ποσότητας των υπηρεσιών εκάστου τμήματος. 
Προσφορά που θα αφορά μέρος των προς παροχή υπηρεσιών του τμήματος, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά 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. 

Οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν ένα φάκελο προσφοράς για κάθε τμήμα.  

Οι οικονομικοί φορείς που θα υποβάλλουν προσφορές για περισσότερα του ενός τμήματα, θα 
υποβάλλουν ισάριθμους φακέλους. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016, ως ισχύει, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και την υπ’ αριθ. 
56902/215 από 19-05-2017 από Υπουργική Απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»(ΦΕΚ : Β΄-
1924/02-06-2017). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι ελληνικοί οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο 
πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που 
προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 
910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215/19-05-2017 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον 
στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 



 

 

 

 Σελίδα 28 

 

συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 
2.4.2.2Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής 
Απόφασης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η Αναθέτουσα Αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους για κάθε τμήμα τα ακόλουθα:  

α) Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά», στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά,  
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. Οι οικονομικοί φορείς που 
θα υποβάλλουν προσφορές για περισσότερα του ενός τμήματα, θα υποβάλλουν ισάριθμους 
φακέλους με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά». 

β) Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται 
(αποκλειστικά σε αυτόν) η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση 
απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι οικονομικοί φορείς που θα υποβάλλουν προσφορές για 
περισσότερα του ενός τμήματα, θα υποβάλλουν ισάριθμους φακέλους με την ένδειξη 
«Οικονομικής Προσφοράς». 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος, τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του Ν.4412/2016, ως ισχύει. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες 
ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές 
πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική 
προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4 Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος. Στην συνέχεια το 
Σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του Συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου .pdf (το οποίο θα υπογραφεί 
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το Σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

2.4.2.5 Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία 
υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, 
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 
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2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς 
φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της 
Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη 
προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». 

2.4.3.1Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν:  

α) To Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8.1. της παρούσας διακήρυξης και  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016, ως ισχύει, και τα 
άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας Διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Τ.Ε.Υ.Δ., το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή 
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης (Παράρτημα IV).  Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας 
«κατεβάζει» το εν λόγω αρχείο .xml από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και το αποθηκεύει στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή του. Ακολούθως, μεταβαίνει στην https://espdint.eprocurement.gov.gr και 
τηλεφορτώνει («ανεβάζει») το αρχείο σε μορφή .xml του συγκεκριμένου Τ.Ε.Υ.Δ. του διαγωνισμού 
που προηγουμένως αποθήκευσε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του. Στη συνέχεια συμπληρώνει και 
επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς 
και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Ακολούθως, το Τ.Ε.Υ.Δ. σε μορφή αρχείου 
.pdf, υπογράφεται ψηφιακά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α  και υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Οι οικονομικοί φορείς θα συμπληρώσουν και υποβάλουν ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα στο οποίο θα 
υποβάλουν προσφορά. 

Κατά την υποβολή του Τ.Ε.Υ.Δ. του άρθρου 79  του N.4412/2016, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή τού κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη 
των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς 
ή αίτησης συμμετοχής, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 
Σύμβασης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν 
ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε). 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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Οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν μία εγγύηση συμμετοχής για κάθε τμήμα στο οποίο θα 
υποβάλλουν προσφορά. 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, ανά τμήμα του διαγωνισμού, με κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές-
Απαιτήσεις” του Παραρτήματος Ι της παρούσας Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, 
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερομένων υπηρεσιών με βάση το 
κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των τεχνικών προδιαγραφών από τους 
προσφέροντες περιλαμβάνουν: 

α) Τον “Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών” του Τμήματος, όπως προβλέπεται στο πεδίο VI 
“Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών” του ανωτέρω  Παραρτήματος Ι και  

β) τα Δικαιολογητικά του Τμήματος, όπως προβλέπονται στη στήλη “Παραπομπή” του πεδίου  VI 
“Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών” του ανωτέρω  Παραρτήματος Ι. 

Οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν μία τεχνική προσφορά για κάθε τμήμα στο οποίο θα 
υποβάλλουν προσφορά. 

Ο οικονομικός φορέας, εφόσον αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει τμήμα της Σύμβασης 
υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να δηλώσει το ακριβές τμήμα της Σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς επίσης και τους 
υπεργολάβους που προτείνει. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία των προτεινόμενων υπεργολάβων θα 
πρέπει να ταυτίζονται με τα αυτά που έχουν δηλωθεί στα υποβληθέντα, ως δικαιολογητικά 
συμμετοχής, Τ.Ε.Υ.Δ. 

Ο οικονομικός φορέας, εφόσον στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου καλύψει την 
απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της παρούσας Διακήρυξης, θα δηλώσει τους 
οικονομικούς φορείς στους οποίους θα στηριχτεί και τη στήριξη που θα λάβει από αυτούς. 
Επισημαίνεται ότι, τα στοιχεία των τρίτων, που θα παράσχουν την στήριξή τους στον προσφέροντα, 
θα πρέπει να ταυτίζονται με τα αυτά που έχουν δηλωθεί στα υποβληθέντα, ως δικαιολογητικά 
συμμετοχής, Τ.Ε.Υ.Δ. 

Εφόσον υποβληθούν ιδιωτικά έγγραφα εντός του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 
(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει του προσφέροντος οικονομικού φορέα στην οποία βεβαιώνεται η 
ακρίβειά τους, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο (ως αυτός ορίζεται στο άρθρο 
79Α του Ν. 4412/2016), μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

Εφόσον υποβληθούν υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 εντός του 
φακέλου της τεχνικής προσφοράς, πρέπει να έχουν συνταχθεί και υπογραφεί ψηφιακά από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο (ως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α του Ν. 4412/2016),του 
οικονομικού φορέα μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται αποκλειστικά, επί ποινή απορρίψεως, στον υποφάκελο 
«Οικονομική Προσφορά».  

Οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλουν ένα φάκελο οικονομικής προσφοράς για κάθε τμήμα στο οποίο 
θα υποβάλλουν προσφορά. 

Α) Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του Συστήματος. Ειδικότερα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος, θα 
συμπληρωθεί η τιμή προσφοράς, σε ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων 
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κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών, για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας στον τόπο και κατά 
τον τρόπο που προβλέπεται από το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας Διακήρυξης.  

Επισημαίνεται ότι, η συνολική προσφερόμενη τιμή κάθε Τμήματος χωρίς Φ.Π.Α., 
περιλαμβανομένων όμως των υπέρ τρίτων κρατήσεων, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τη 
συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, χωρίς Φ.Π.Α., κάθε Τμήματος, διαφορετικά η 
προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. 
 

Στην συνέχεια, το Σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο αυτών και υποβάλλεται από τον προσφέροντα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.1. 

Τα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του 
παραγομένου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου, πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το Σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράξει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  

Β) Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το Συμπληρωματικό Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το  οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείου τύπου doc, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης 
(Παράρτημα IV).  

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας «κατεβάζει» το εν λόγω αρχείο .doc από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και το 
αποθηκεύει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του. Στη συνέχεια συμπληρώνει ηλεκτρονικά τα 
κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή. Ακολούθως, το Συμπληρωματικό 
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. σε μορφή αρχείου .pdf, υπογράφεται ψηφιακά,  τηλεφορτώνεται 
(ανεβαίνει) στην φόρμα και υποβάλλεται ηλεκτρονικά ως Δικαιολογητικό  στον (υπο)φάκελο της 
Οικονομικής Προσφοράς. 

Οι οικονομικοί φορείς θα συμπληρώσουν και υποβάλλουν, επί ποινής απορρίψεως, ένα 
Συμπληρωματικό Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για κάθε τμήμα στο οποίο θα υποβάλουν 
προσφορά. 

Λόγω του ότι το κατά τη σύνταξη της οικονομικής προσφοράς στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
Συστήματος θα υπολογίζεται αυτόματα ο Φ.Π.Α., σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά, λόγω 
της φύσης των υπηρεσιών, δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α., η εξαίρεση θα αποτυπώνεται στο 
Συμπληρωματικό Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα IV), με την αναγραφή μηδενικού 
Φ.Π.Α.   

Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων ανά τμήμα του 
διαγωνισμού,  θα γίνει επί της προσφερόμενης τιμής, χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων 
κρατήσεων και δαπανών. 
 

Α. Τιμές 

- Οι προσφερόμενες τιμές δίνονται σε ευρώ,  είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και 
δεν αναπροσαρμόζονται. 

- Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ανωτέρω υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, ως 
ορίστηκαν στην παρούσα Διακήρυξη. 

- Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

- Ο Φ.Π.Α. επί της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το Σύστημα. 
 
Ως απαράδεκτες, θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες :  

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  
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β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 
του Ν. 4412/2016,  

γ) η συνολική τιμή ανά τμήμα του διαγωνισμού μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της Σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή 
στη παράγραφο 1.3.2 της παρούσας Διακήρυξης 

δ) θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής.  

Η  Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, αυτοί δε υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές [άρθρο 88 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει (Α΄-147)], 
θα απαιτηθούν από τους οικονομικούς φορείς εξηγήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 88 Ν. 4412/2016, 
ως ισχύει (Α΄-147). Σε περίπτωση μη ικανοποιητικών απαντήσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων οι 
προσφορές τους θα απορρίπτονται. 

Β. Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα στοιχεία που 
απαρτίζουν την οικονομική προσφορά υπογράφονται από κάθε οικονομικό φορέα - μέλος της 
ένωσης, όπως αυτός νομίμως εκπροσωπείται, εκτός αν έχει οριστεί κοινός εκπρόσωπος και έχει 
νομίμως εξουσιοδοτηθεί σχετικά για τον σκοπό αυτό, ο οποίος πρέπει να προσδιορίζεται στο 
ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο συστάθηκε η ένωση. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 365 
ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (ήτοι, από την επόμενη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών). Προσφορά, η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον 
ανωτέρω προβλεπόμενο, απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη 
ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 
την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι.  

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, 
η Αναθέτουσα Αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφαση της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφοράς είτε όχι.    

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.  

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

HΑναθέτουσα Αρχή, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην 
παρούσα Διακήρυξη και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής 
προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενα φακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»), 2.4.4 (Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική 
προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5 (Χρόνος ισχύος 
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των προσφορών), 3.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) της 
παρούσας, 

β) 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 την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσης Διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας, ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1 της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές 
και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη καθώς και στην περίπτωση 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης Διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
Σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της 
Αναθε τουσας Αρχη ς, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει,  ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονικη  Αποσφρα γιση του (υπο)φακε λου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την τε ταρτη (4η) εργα σιμη ημε ρα μετα  την καταληκτικη  ημερομηνι α υποβολη ς 
προσφορω ν και περι  ω ρα 10:00’. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή. 

Με την αποσφρα γιση των ως α νω φακε λων, συ μφωνα με τα ειδικο τερα προβλεπο μενα στο α ρθρο 
3.1.2 της παρου σας, κα θε προσφε ρων αποκτα  προ σβαση στις λοιπε ς προσφορε ς και τα 
υποβληθε ντα δικαιολογητικα  τους, με την επιφυ λαξη των πτυχω ν εκει νων της κα θε προσφορα ς, 
που ε χουν χαρακτηρισθει  ως εμπιστευτικε ς. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετα  την κατα  περι πτωση ηλεκτρονικη  αποσφρα γιση των προσφορω ν η Αναθε τουσα Αρχη  
προβαι νει στην αξιολο γηση αυτω ν με σω των αρμο διων πιστοποιημε νων στο Συ στημα οργα νων της, 
εφαρμοζο μενων κατα  τα λοιπα  των κειμε νων διατα ξεων. 
 
Ειδικο τερα : 
α) το αρμο διο γνωμοδοτικο  ο ργανο καταχωρει  ο σους υπε βαλαν προσφορε ς, καθω ς και τα 
υποβληθε ντα αυτω ν δικαιολογητικα  και τα αποτελε σματα του ελε γχου αυτω ν σε πρακτικο , το 
οποι ο υπογρα φεται απο  τα με λη του οργα νου. 
β) Στη συνε χεια το αρμο διο γνωμοδοτικο  ο ργανο προβαι νει στην αξιολο γηση μο νο των τεχνικω ν 
προσφορω ν των προσφερο ντων, των οποι ων τα δικαιολογητικα  συμμετοχη ς ε κρινε πλη ρη. Η 
αξιολο γηση γι νεται συ μφωνα με τους ο ρους της παρου σας και συντα σσεται πρακτικο  για την 
απο ρριψη ο σων τεχνικω ν προσφορω ν δεν πληρου ν τους ο ρους και τις απαιτη σεις των τεχνικω ν 
προδιαγραφω ν και την αποδοχη  ο σων τεχνικω ν προσφορω ν αντι στοιχα πληρου ν τα ανωτε ρω. 
Για την αξιολο γηση των δικαιολογητικω ν συμμετοχη ς και των τεχνικω ν προσφορω ν μπορει  να 
συντα σσεται ενιαι ο πρακτικο , το οποι ο κοινοποιει ται απο  το ως α νω ο ργανο, με σω της 
λειτουργικο τητας της «Επικοινωνι ας», μο νο στην αναθε τουσα αρχη , προκειμε νου η τελευται α να 
ορι σει την ημερομηνι α και ω ρα αποσφρα γισης του (υπο)φακε λου των οικονομικω ν προσφορω ν. 
γ) Μετα  την ολοκλη ρωση της αξιολο γησης, συ μφωνα με τα ανωτε ρω, αποσφραγι ζονται, κατα  την 
ημερομηνι α και ω ρα που ορι ζεται στην ειδικη  προ σκληση οι φα κελοι ο λων των υποβληθεισω ν 
οικονομικω ν προσφορω ν. 
δ) Το αρμο διο γνωμοδοτικο  ο ργανο προβαι νει στην αξιολο γηση των οικονομικω ν προσφορω ν των 
προσφερο ντων, των οποι ων τις τεχνικε ς προσφορε ς και τα δικαιολογητικα  συμμετοχη ς ε κρινε 
πλη ρη και συ μφωνα με τους ο ρους και τις απαιτη σεις της παρου σας και συντα σσει πρακτικο  στο 
οποι ο εισηγει ται αιτιολογημε να την αποδοχη  η  απο ρριψη  τους, την κατα ταξη των προσφορω ν και 
την ανα δειξη του προσωρινου  αναδο χου. Το εν λο γω πρακτικο  κοινοποιει ται απο  το ως α νω ο ργανο, 
με σω της λειτουργικο τητας της «Επικοινωνι ας», στην αναθε τουσα αρχη  προς ε γκριση. 
 
Εα ν οι προσφορε ς φαι νονται ασυνη θιστα χαμηλε ς σε σχε ση με το αντικει μενο της συ μβασης, η 
αναθε τουσα αρχη  απαιτει  απο  τους οικονομικου ς φορει ς να εξηγη σουν την τιμη  η  το κο στος που 
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προτει νουν στην προσφορα  τους, εντο ς αποκλειστικη ς προθεσμι ας, κατα  ανω τατο ο ριο δε κα (10) 
ημερω ν απο  την κοινοποι ηση της σχετικη ς προ σκλησης. Στην περι πτωση αυτη  εφαρμο ζονται τα 
α ρθρα 88 και 89 ν.4412/2016. 
Στην περι πτωση ισο τιμων προσφορω ν η αναθε τουσα αρχη  επιλε γει τον ανα δοχο με κλη ρωση 
μεταξυ  των οικονομικω ν φορε ων που υπε βαλαν ισο τιμες προσφορε ς. Η κλη ρωση γι νεται ενω πιον 
της Επιτροπη ς του Διαγωνισμου  και παρουσι α των οικονομικω ν φορε ων που υπε βαλαν τις ισο τιμες 
προσφορε ς. 
 
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με 
επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει ειδική έγγραφη 
ηλεκτρονική ειδοποίηση - πρόσκληση μέσω του Συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») και τον καλεί να υποβάλει εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, προσμετρούμενων από την επομένη της κοινοποίησης της σχετικής 
ειδοποίησης - πρόσκλησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά κατακύρωσης), 
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 
(Α΄ 74), όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 
- 2.2.7  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα (προσωρινό ανάδοχο), εντός της 
τιθέμενης προθεσμίας, ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείων .pdf, και 
προσκομίζονται από αυτόν και εντύπως, κατά περίπτωση, εντός σφραγισμένου φακέλου και εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 
4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να 
γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.1..  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της ανωτέρω προθεσμίας αίτημα προς 
το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται 
με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των 
δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών 
για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.  

Επισημαίνεται ότι, αίτημα που θα υποβάλλεται εκπρόθεσμα, ήτοι μετά την ως άνω προθεσμία 
των δέκα (10) ημερών, δεν θα εξετάζεται και θα απορρίπτεται. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως 
και στις περιπτώσεις που η Αναθέτουσα Αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά 
τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του Ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
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Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση 

Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά, λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά αποκλειστικά βάσει του 
κριτηρίου ανάθεσης της παρούσης, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν : 

i) Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία, που δηλώθηκαν 
με  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά, που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 
έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι 
την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 
ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.8 της παρούσας Διακήρυξης, η 
διαδικασία ματαιώνεται. 

Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαι νει στην αξιολο γηση των παραπάνω δικαιολογητικών. 
Ακολούθως, γνωμοδοτεί, σύμφωνα με τα ως άνω, συντάσσοντας σχετικό  πρακτικό. Επισημαίνεται 
ότι, το αρμο διο γνωμοδοτικο  ο ργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει την 
κατακύρωση της Σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό επί 
τοις εκατό και ως εξής: ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 
50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 
καθοριζομένου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό 
ανάδοχο.  

Το Αποφαινόμενο Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν λήψεως της ως άνω γνωμοδότησης ως 
προς την αξιολόγηση των αποδεικτικών μέσων, αποφαίνεται σχετικά.  

3.3 Κατακύρωση - σύναψη Σύμβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί, ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, την απόφαση κατακύρωσης 
μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, 
σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλεισθεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016, ως ισχύει. 

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της Σύμβασης 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της Σύμβασης επέρχονται εφόσον 
και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 
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α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και 
σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση 
επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016και 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 
κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο 
συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της Απόφασης κατακύρωσης, η  Αναθέτουσα 
Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς του 
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης.  

Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η 
διαδικασία του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική απόψεως προσφορά βάσει του κριτηρίου 
ανάθεσης. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη Σύμβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας 
αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι : 

(α) Δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης, που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού 
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 
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Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 στο 
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη 
ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και 
δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 

• Κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 
του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

• Διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα στην 
περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 
του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλομένων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της 
διαδικασίας. Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή 
υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται 
αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή αν αυτό δεν είναι εφικτό 
με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής 
αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έως πέντε 
(5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής 
από την Α.Ε.Π.Π.. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ενδίκων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν. 
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
Α.Ε.Π.Π. και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται 
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της Α.Ε.Π.Π. και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης 
ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. 
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Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της Σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην Α.Ε.Π.Π., για την κήρυξη ακυρότητας 
της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 
4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει, κατόπιν γνώμης της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν 
σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, κατόπιν 
γνώμης του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα 
ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, ως ισχύει το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
της συμβατικής αξίας της, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα III της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016, ως ισχύει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 
αύξησης, χωρίς Φ.Π.Α..  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης (της συνολικής συμβατικής ποσότητας). Εάν, στο 
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παροχή υπηρεσιών, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

Οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν μία εγγύηση καλής εκτέλεσης για κάθε τμήμα στο οποίο θα 
υπογράψουν Σύμβαση.  

Οι οικονομικοί φορείς που θα υπογράψουν Συμβάσεις για περισσότερα τμήματα, θα υποβάλλουν 
ισάριθμες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης με το ποσό που αναλογεί σε κάθε τμήμα. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, οι όροι 
της παρούσας Διακήρυξης, οι όροι του συμφωνητικού εγγράφου της σύμβασης και 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της Σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και 
τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση 
της Σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
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4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της Σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, από υπεργολάβους δεν αίρει 
την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2 Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
Αναθέτουσα Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νομίμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε 
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 
συνεχεία στην εν λόγω Σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. 
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, 
οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος / των τμημάτων της Σύμβασης είτε 
από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά 
την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 
2.2.8.2 της παρούσας. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της- Δικαίωμα μονομερούς παράτασης. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης 

4.6.1. 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, ως ισχύει ,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 2.2.3.1 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. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1.Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η 
πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει τον λογαριασμό του έργου «Κατάρτιση προσωπικού 
της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας», η 
οποία χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» του 
ΕΣΠΑ 2014-2020.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης. 

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

• 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται με 
χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

• 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία επιβαρύνεται 
με 

χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

• 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων και Προμηθειών, η οποία 
επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Επισημαίνεται ότι, η 
κράτηση υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων και Προμηθειών θα τεθεί σε 
ισχύ όταν εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα ρυθμίζονται ο τρόπος, ο 
χρόνος και η διαδικασία κρατήσεων. 

 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος, ήτοι 8% επί του καθαρού ποσού (αρ. 64 του Ν. 4172/2013), 

 

5.1.3. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών 
υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε τρίτο  
Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων του σε 
αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα, με σκοπό την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή λόγω 
σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό απ’ αυτά. 

5.2  Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις – Ποινικές ρήτρες 

5.2.1.Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016,  εάν : 

α. δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και  
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β.  υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των  
παρατάσεων.  

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης κατά την παράγραφο 5.2.1 της παρούσης, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη  περιγραφή των ενεργειών στις 
οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη 
προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι 
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε 
χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην 
απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και 
αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.  

5.2.2.  Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός 
αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 74. 

5.2.3. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου με καθυστέρηση, επιβάλλονται 
εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Οι ποινικές 
ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 15 ημέρες (50% 
του μήνα) επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών 
που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β. για καθυστέρηση που υπερβαίνει τις 15 ημέρες επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς Φ.Π.Α. επί 
της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ. οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τυχόν τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται 
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 
τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανα δοχος μπορει  να ασκη σει προσφυγη  για λο γους νομιμο τητας και ουσι ας κατα  των αποφα σεων 
που επιβα λλουν σε βα ρος του κυρω σεις κατ΄ εφαρμογη  των α ρθρων 218, 219 και 220, καθω ς και 
κατ΄ εφαρμογη  των συμβατικω ν ο ρων ενω πιον του φορε α που εκτελει  τη Συ μβαση με σα σε 
ανατρεπτικη  προθεσμι α (30) ημερω ν απο  την ημερομηνι α της κοινοποι ησης η  της πλη ρους γνω σης 
της σχετικη ς απο φασης. Η εμπρο θεσμη α σκηση της προσφυγη ς αναστε λλει τις επιβαλλο μενες 
κυρω σεις. Επι  της προσφυγη ς αποφασι ζει το αρμοδι ως αποφαινο μενο ο ργανο, υ στερα απο  
γνωμοδο τηση του προβλεπο μενου στις περιπτω σεις β΄ και δ΄ της παραγρα φου 11 του α ρθρου 221 
οργα νου, εντο ς προθεσμι ας τρια ντα (30) ημερω ν απο  την α σκηση  της, α λλως θεωρει ται ως 
σιωπηρω ς απορριφθει σα. Κατα  της απο φασης αυτη ς δεν χωρει  η α σκηση α λλης οποιασδη ποτε 
φυ σης διοικητικη ς προσφυγη ς. Αν κατα  της απο φασης που επιβα λλει κυρω σεις δεν ασκηθει  
εμπρο θεσμα η προσφυγη  η  αν απορριφθει  αυτη  απο  το αποφαινο μενο αρμοδι ως ο ργανο, η 
απο φαση καθι σταται οριστικη . Αν ασκηθει  εμπρο θεσμα προσφυγη , αναστε λλονται οι συνε πειες της 
απο φασης με χρι αυτη  να οριστικοποιηθει . 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art74
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5.4 Δικαστική Επίλυση διαφορών 

Κα θε διαφορα  μεταξυ  των συμβαλλο μενων μερω ν που προκυ πτει απο  τη συ μβαση προμη θειας η   
παροχη ς υπηρεσιω ν, ανεξα ρτητα απο  τον χαρακτη ρα της συ μβασης ως διοικητικη ς η  ως ιδιωτικου  
δικαι ου, επιλυ εται με την α σκηση προσφυγη ς η  αγωγη ς στο Διοικητικο  Εφετει ο της Περιφε ρειας, 
στην οποι α εκτελει ται η συ μβαση. Παρε κταση αρμοδιο τητας δεν επιτρε πεται. Αν η συ μβαση 
εκτελει ται στην Περιφε ρεια δυ ο η  περισσο τερων Διοικητικω ν Εφετει ων, αρμο διο καθι σταται αυτο  
που θα επιλε ξει ο προσφευ γων η  ο ενα γων. Πριν απο  την α σκηση της προσφυγη ς στο Διοικητικο  
Εφετει ο προηγει ται υποχρεωτικα  η τη ρηση της ενδικοφανου ς διαδικασι ας της παραγρα φου 5.3, 
διαφορετικα  η προσφυγη  απορρι πτεται ως απαρα δεκτη. Δεν απαιτει ται η τη ρηση ενδικοφανου ς 
διαδικασι ας αν ασκει ται απο  τον ενδιαφερο μενο αγωγη , στο δικο γραφο της οποι ας δεν σωρευ εται 
αι τημα ακυ ρωσης η  τροποποι ησης διοικητικη ς πρα ξης η  παρα λειψης. 



 

 

 

 Σελίδα 45 

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1.Η παρακολου θηση της εκτε λεσης της συ μβασης και η διοι κηση αυτη ς, διενεργει ται απο  την 
Αναθε τουσα Αρχη . Η ανωτε ρω Υπηρεσι α εισηγει ται στο αρμο διο αποφαινο μενο ο ργανο για ο λα τα 
ζητη ματα που αφορου ν στην προση κουσα εκτε λεση ο λων των ο ρων της συ μβασης και στην 
εκπλη ρωση των υποχρεω σεων του αναδο χου, στη λη ψη των επιβεβλημε νων με τρων λο γω μη 
τη ρησης των ως α νω ο ρων και ιδι ως για ζητη ματα που αφορου ν σε τροποποι ηση του αντικειμε νου 
και παρα ταση της δια ρκειας της συ μβασης, με την επιφυ λαξη των διατα ξεων του α ρθρου 132.  

6.2  Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. H διάρκεια της σύμβασης κάθε τμήματος ορίζεται σε 180 ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης. Η υλοποίηση των τεσσάρων (4) Τμημάτων θα διενεργηθεί ταυτόχρονα.   

6.2.2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η συνολική διάρκεια της σύμβασης 
μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις 
που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, 
χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, 
διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

6.3.1.Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής 
που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

6.3.2. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής, η επιτροπή παραλαβής:  

α. είτε  παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της 
σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,  

β. είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών 
ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 6.3.3. και 6.3.4. 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

6.3.3.Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

6.3.4.Για την εφαρμογή της παραγράφου 6.3.3. ορίζονται τα ακόλουθα: 

α. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει 
να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

β. Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την 
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220. 

6.3.5.Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_3
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της παραγράφου 6.3.2. ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 6.3.3., θεωρείται ότι η 
παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6.3.6.Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή 
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή 
παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

6.4 Απόρριψη παραδοτέων - Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους 
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας 
της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές 
ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  

6.4.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν 
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η  συνολική διάρκεια, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art218
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο, στην παρούσα Διακήρυξη, ηλεκτρονικό αρχείο με 
τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ». 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

I. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο των δράσεων και πρωτοβουλιών που 
αναπτύσσει, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, σε θέματα ασφάλειας, ανέλαβε την 
υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Κατάρτιση προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας», η οποία συγχρηματοδοτείται από το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Η Δράση στοχεύει σε μία ολιστική εξειδίκευση του προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας  (ΔΙ.Δ.Η.Ε./Α.Ε.Α.) σε σύγχρονα 
θέματα ασφάλειας του κυβερνοχώρου, που άπτονται επακριβώς των καθηκόντων του, γεγονός που 
θα συμβάλλει στην επιστημονική τεκμηρίωση των ερευνών και αναλύσεων των εγκλημάτων στο 
χώρο του Διαδικτύου, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων. 

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και πιστοποίησης αποσκοπεί στην κατάρτιση ογδόντα έξι (86) 
στελεχών της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας σε θέματα  κυβερνοασφάλειας, 

Πιο ειδικά, οι εκπαιδευόμενοι θα καταρτιστούν σε επτά (7) διεθνώς αναγνωρισμένα προγράμματα, 
ήτοι:                                                          

1. CEH (Certified Ethical Hacker)  
Το πρόγραμμα παρέχει πιστοποίηση στα εργαλεία και τεχνικές hacking που χρησιμοποιούν οι 

χάκερς και οι επαγγελματίες ασφάλειας πληροφοριών για να «διαρρήξουν» έναν οργανισμό. 

2. CFE (Certified Fraud Examiner) 
Το πρόγραμμα παρέχει πιστοποίηση στην πρόληψη, διερεύνηση και αποτροπή της απάτης, με σκοπό 

την προστασία της οικονομίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

3. CISA (Certified Information Systems Auditor)  
Το πρόγραμμα παρέχει πιστοποίηση στον έλεγχο και την ασφάλεια συστημάτων πληροφορικής. 

4. CISM (Certified Information Security Manager) 
Το πρόγραμμα παρέχει πιστοποίηση στην διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών. 

5. CISSP (Certified Information Systems Security Professional) 
Το πρόγραμμα παρέχει πιστοποίηση στην ασφάλεια πληροφοριών και στις βέλτιστες πρακτικές της 

βιομηχανίας.  

6. Επικεφαλής επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001 ή 
ισοδύναμο 

Το πρόγραμμα παρέχει πιστοποιητικό επιθεωρητή συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας 
πληροφοριών.  

7. Αναγνώριση, διαλογή, συλλογή & διατήρηση ψηφιακών τεκμήριων (ISO/IEC 27037:2012 ή 
ισοδύναμο) 

Το πρόγραμμα παρέχει ειδίκευση στην αναγνώριση, διαλογή, συλλογή & διατήρηση ψηφιακών 
τεκμήριων. 
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Σημειώνεται ότι, τα Προγράμματα 6 και 7 έχουν ανατεθεί με τον αρχικό ανοικτό διαγωνισμό και το 
Πρόγραμμα 2 θα ανατεθεί κατά παρέκκλιση σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του 
Ν.4412/2016. 

II. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις παρακάτω 
προδιαγραφές: 

Α) Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Για τα προγράμματα (τμήματα) 1 έως 6, η Σύμβαση θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις και ειδικότερα τη 
φάση της εκπαίδευσης με σκοπό την προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις και στη φάση των 
εξετάσεων. Στους συμμετέχοντες  που θα επιτύχουν στις εξετάσεις των Προγραμμάτων 1 έως 5 θα 
χορηγηθεί  αντίστοιχη Πιστοποίηση από ανεξάρτητο διεθνώς αναγνωρισμένο Οργανισμό. Στους 
συμμετέχοντες  που θα επιτύχουν στις εξετάσεις του Προγράμματος 6 θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό,  
εγκεκριμένο από ανεξάρτητους διεθνώς αναγνωρισμένους Οργανισμούς αναγνώρισης ποιότητας 
και πιστοποίησης επιθεωρητών συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας(CQI-IRCA approved ή 
ισοδύναμο). 

Το πρόγραμμα (τμήμα) 7, περιλαμβάνει μόνο τη φάση της εκπαίδευσης. Στους συμμετέχοντες  που 
θα παρακολουθήσουν με επιτυχία το Πρόγραμμα θα χορηγηθεί  Βεβαίωση Παρακολούθησης από 
τον Ανάδοχο.  

Β) Προδιαγραφές υλοποίησης 

Για τα προγράμματα 1 έως 6, ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης, σε 
συνεργασία με ανεξάρτητους διεθνώς αναγνωρισμένους Οργανισμούς, στα συγκεκριμένα 
προγράμματα. 

Για το πρόγραμμα 7, ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.  

Γ) Μεθοδολογία και οργάνωση της υλοποίησης 

Ο Ανάδοχος θα οργανώσει την υλοποίηση των προγραμμάτων σύμφωνα με την παρακάτω 
μεθοδολογία: 

Αρχικά θα συγκροτήσει, για κάθε πρόγραμμα, μία Ομάδα Διοίκησης Έργου η οποία, στη συνέχεια, θα 
οργανώσει τη μεθοδολογία βάσει της οποίας θα υλοποιηθεί το φυσικό αντικείμενο για κάθε ένα εκ 
των επτά προγραμμάτων. Η μεθοδολογία θα περιλαμβάνει τον τόπο και τρόπο εκπαίδευσης, τον 
τόπο και τρόπο συμμετοχής στις εξετάσεις, το πρόγραμμα Εκπαίδευσης, την Ομάδα Έργου 
(Εκπαιδευτές),τα παραδοτέα καθώς και το χρονοδιάγραμμα, ως αναλυτικά περιγράφονται στα 
παρακάτω πεδία.  

Δ) Ομάδα Διοίκησης Έργου 

Με απόφαση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου, για κάθε πρόγραμμα, θα οριστεί η Ομάδα 
Διοίκησης Έργου, η οποία θα αποτελείται από δύο έμπειρα διοικητικά Στελέχη του Αναδόχου. Η 
Ομάδα Διοίκησης θα αναλάβει την οργάνωση της μεθοδολογίας υλοποίησης του φυσικού 
αντικειμένου (πεδίο Γ) για κάθε ένα από τα επτά προγράμματα. Σκοπός των Ομάδων είναι ο συνεχής 
συντονισμός και παρακολούθηση των επιμέρους φάσεων των αντίστοιχων επτά προγραμμάτων, 
σύμφωνα με την μεθοδολογία υλοποίησης τους. 

Ε) Μεθοδολογία και Τόπος Εκπαίδευσης  

Σε όλα τα προγράμματα η παροχή της εκπαίδευσης στα Στελέχη της ΔΙ.Δ.Η.Ε. θα είναι δια ζώσης. 

Οι εκπαιδεύσεις για τα προγράμματα 1 έως 5 έχουν ως σκοπό την προετοιμασία των Στελεχών για 
συμμετοχή στις εξετάσεις για απόκτηση πιστοποίησης, οι οποίες διοργανώνονται από τον 
ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό που παρέχει την Πιστοποίηση.  

Η εκπαίδευση για το πρόγραμμα 6 έχει ως σκοπό την προετοιμασία των Στελεχών για συμμετοχή 
στις εξετάσεις για απόκτηση πιστοποιητικού, οι οποίες είναι εγκεκριμένες από ανεξάρτητους 
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διεθνώς αναγνωρισμένους Οργανισμούς αναγνώρισης ποιότητας και πιστοποίησης επιθεωρητών 
συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας (CQI-IRCA approved ή ισοδύναμο).  Οι εξετάσεις 
διοργανώνονται από τον Ανάδοχο που παρέχει την πιστοποίηση. 

Η εκπαίδευση για το πρόγραμμα 7 έχει ως σκοπό την παροχή γνώσεων στα Στελέχη της ΔΙ.Δ.Η.Ε. 
στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

Οι εκπαιδεύσεις για τα προγράμματα 1 έως 5 θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα σε κατάλληλη 
εκπαιδευτική αίθουσα που διαθέτει ο ανάδοχος. Για τα προγράμματα 6 και 7, οι εκπαιδεύσεις θα 
πραγματοποιηθούν στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη σε κατάλληλες εκπαιδευτικές αίθουσες που 
διαθέτει ο ανάδοχος.  

Ο αριθμός των Στελεχών της ΔΙ.Δ.Η.Ε., οι ελάχιστες ώρες εκπαίδευσης και ο τόπος εκπαίδευσης για 
κάθε ένα από τα επτά προγράμματα, αναφέρονται στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών (Πεδίο VI) 
του παρόντος Παραρτήματος.   

Κατά τις εκπαιδεύσεις απαιτείται να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις και να εφαρμόζονται  όλοι 
οι υγειονομικοί κανόνες που ισχύουν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού (covid-19), 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που η νομοθεσία  απαγορεύει τη διεξαγωγή δια 
ζώσης εκπαιδεύσεων, επιτρέπεται η διεξαγωγή εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεων, με τη χρήση 
συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας, εφόσον δεν μειώνεται η ποιότητα την παρεχόμενης 
εκπαίδευσης.    

Στ) Μεθοδολογία και Τόπος Εξετάσεων 

Για τα προγράμματα 1 έως 5, οι εξετάσεις διοργανώνονται και διενεργούνται από τον ανεξάρτητο 
διεθνή Οργανισμό που παρέχει την αντίστοιχη Πιστοποίηση, με την υποστήριξη του Αναδόχου.  

Για το πρόγραμμα 6, οι εξετάσεις διοργανώνονται και διενεργούνται από τον Ανάδοχο σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί από τους ανεξάρτητους διεθνώς αναγνωρισμένους 
οργανισμούς αναγνώρισης ποιότητας και πιστοποίησης επιθεωρητών συστημάτων διαχείρισης 
ασφάλειας, οι οποίοι πιστοποιούν το Πρόγραμμα (CQI-IRCA approved ή ισοδύναμο).  

Για το πρόγραμμα 7, δεν προβλέπονται εξετάσεις.  

Οι εξετάσεις για τα προγράμματα 1 έως 5 θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα σε κατάλληλη 
εκπαιδευτική αίθουσα που διαθέτει ο ανάδοχος. Για το πρόγραμμα 6,οι εξετάσεις θα 
πραγματοποιηθούν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη σε κατάλληλες εκπαιδευτικές αίθουσες που 
διαθέτει ο ανάδοχος. 

Ο αριθμός των Στελεχών της ΔΙ.Δ.Η.Ε. και ο τόπος εξέτασης για κάθε ένα από τα επτά προγράμματα, 
αναφέρονται στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών (Πεδίο VI) του παρόντος Παραρτήματος.   

Κατά τις εξετάσεις απαιτείται να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις και να εφαρμόζονται  όλοι οι 
υγειονομικοί κανόνες που ισχύουν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού (covid-19), 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που η νομοθεσία  απαγορεύει τη διεξαγωγή δια 
ζώσης εξετάσεων, επιτρέπεται η διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξετάσεων, με τη χρήση συστημάτων 
πληροφορικής και επικοινωνίας, εφόσον δεν μειώνεται η ποιότητα την παρεχόμενης εκπαίδευσης.    

Ζ) Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 

Για τα προγράμματα πιστοποίησης 1 έως 5, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει όλη την 
διδακτική ύλη που προβλέπεται για το εκάστοτε πρόγραμμα, με σκοπό την καλύτερη δυνατή 
προετοιμασία των Στελεχών της ΔΙ.Δ.Η.Ε. για επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις. Το ακριβές 
πρόγραμμα εκπαίδευσης παρέχεται απ’ ευθείας από τον ανεξάρτητο διεθνώς αναγνωρισμένο 
οργανισμό που παρέχει την εκάστοτε Πιστοποίηση.  

Για το πρόγραμμα 6, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει όλη την διδακτική ύλη που 
προβλέπεται για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, με σκοπό την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των 
Στελεχών της ΔΙ.Δ.Η.Ε. για επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις.  Το ακριβές πρόγραμμα εκπαίδευσης 
είναι εγκεκριμένο από ανεξάρτητους διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς αναγνώρισης 
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ποιότητας και πιστοποίησης επιθεωρητών συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας (CQI-IRCA 
approved ή ισοδύναμο). 

Για το πρόγραμμα 7, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει όλη την διδακτική ύλη που 
προβλέπεται για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, με σκοπό την καλύτερη παροχή γνώσεων στα 
Στελέχη της ΔΙ.Δ.Η.Ε..  Το ακριβές πρόγραμμα εκπαίδευσης απαιτείται να πληροί τις προδιαγραφές 
εκπαίδευσης ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΔΙΑΛΟΓΗ, ΣΥΛΛΟΓΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ (ISO / IEC 
27037:2012 ή ισοδύναμο).  

Η) Ομάδα Έργου  

Η Ομάδα Έργου θα περιλαμβάνει τους Εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παροχή της 
εκπαίδευσης στα επτά προγράμματα. Οι εκπαιδευτές θα οριστούν από την Ομάδα Διοίκησης Έργου 
(Πεδίο Δ) με κριτήριο τη διδακτική εμπειρία που κατέχουν στο εκάστοτε Πρόγραμμα. Η διδακτική 
εμπειρία καθορίζεται με την κατοχή τουλάχιστον τριπλάσιων διδακτικών ωρών σε σύγκριση με τις 
διδακτικές ώρες που προβλέπει το κάθε πρόγραμμα, ως αναλύονται στον Πίνακα Τεχνικών 
Προδιαγραφών (Πεδίο VI) του παρόντος Παραρτήματος.   

Θ) Παραδοτέα 

Για τα προγράμματα 1 έως 5 παραδοτέα θα είναι το πρόγραμμα εκπαίδευσης, η βεβαίωση 
παρακολούθησης της εκπαίδευσης του Αναδόχου και το αποτέλεσμα της εξέτασης (επιτυχές ή μη) 
των συμμετεχόντων Στελεχών της ΔΙ.Δ.Η.Ε., από τους ανεξάρτητους διεθνώς αναγνωρισμένους 
Οργανισμούς  που οργανώνουν και διεξάγουν τις εξετάσεις.  

Για το πρόγραμμα 6 παραδοτέα θα είναι το πρόγραμμα εκπαίδευσης, η βεβαίωση παρακολούθησης 
της εκπαίδευσης του Αναδόχου και το αποτέλεσμα της εξέτασης (επιτυχές ή μη) των συμμετεχόντων 
Στελεχών της ΔΙ.Δ.Η.Ε., από τον Ανάδοχο που οργανώνει και διεξάγει τις εξετάσεις.  

Για το πρόγραμμα 7 παραδοτέο θα είναι το πρόγραμμα εκπαίδευσης και η βεβαίωση 
παρακολούθησης της εκπαίδευσης του Αναδόχου. 

Ι) Χρονοδιάγραμμα 

Η υλοποίηση του συνόλου των ανωτέρω  αναφερόμενων επιμέρους ενεργειών (Πεδία Α έως Θ) του 
φυσικού αντικειμένου εκάστου των επτά προγραμμάτων θα πρέπει να ολοκληρωθεί από τον 
Ανάδοχο εντός του χρονοδιαγράμματος το οποίο θα καθορίζεται στη μεθοδολογία που θα 
καταρτίσει η Ομάδα Διοίκησης Έργου του Αναδόχου (Πεδία Γ και Δ). Το χρονοδιάγραμμα θα έχει 
διάρκεια, κατά μέγιστο χρόνο, εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

III. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα 
στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Αγοραστή. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και 
στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από 
τον Αγοραστή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται 
από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της 
εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για το δικό του Οργανισμό και για τις δικές του 
πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα 
συμφέροντα του Αγοραστή, να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. 
που έχει στην κατοχή του και αφορούν τον Αγοραστή, να τηρεί μια πλήρη σειρά των αρχείων και 
εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες 
που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε 
προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και 
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παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του Έργου, με βάση τα αναφερόμενα 
στη Σύμβαση. 

• Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι 
υπάλληλοι/συνεργάτες/υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω 
υποχρεώσεις. 

 

IV. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παροχή των προβλεπόμενων στο παρόν Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών υπηρεσιών 
πραγματοποιείται άπαξ και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον Ανάδοχο εντός εκατόν ογδόντα 
(180) ημερών από την υπογραφή της εκάστοτε σύμβασης. 

Οι παρεχόμενες από τον Ανάδοχο υπηρεσίες θα παρακολουθούνται από αρμόδιες προς τούτο 
Επιτροπές του ΚΕΜΕΑ, η δε παραλαβή τους θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος 
δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση της παροχής τους. 

 

V. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Οι επιμέρους πίνακες αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθούν, θα συμπληρωθούν 
από τους Υποψήφιους Αναδόχους. Ακολουθεί επεξήγηση των στηλών των πινάκων. 

Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Στα κελιά της στήλης αυτής περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 
επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Στα κελιά της στήλης αυτής έχουν συμπληρωθεί: 

• Η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον 
Υποψήφιο Ανάδοχο. 

• Ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή 
ελάχιστο). 

Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Στα κελιά της στήλης αυτής σημειώνεται υποχρεωτικά η απάντηση του Υποψήφιου Αναδόχου με 
μία από τις κατωτέρω επιλογές: 

• Ένδειξη «ΝΑΙ», εάν η προσφορά πληροί την αντίστοιχη προδιαγραφή ή αναλαμβάνεται η 
συγκεκριμένη υποχρέωση ή ένδειξη «ΟΧΙ» σε αντίθετη περίπτωση. 

Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Στη στήλη αυτή αναγράφονται όπου απαιτείται οι παραπομπές ανά κελί και αιτιολογούνται πλήρως 
οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της προσφοράς. 

VI. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη 
ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. 

Όλες οι ζητούμενες προδιαγραφές πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μια προς μια και 
να αναφέρονται ρητά οι τυχόν αποκλίσεις), στο φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται 
σαφέστατα από συνημμένα τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, 
δημοσιεύματα, επίσημο έγγραφο κατασκευαστή κλπ. 



 

 

 

 Σελίδα 52 

 

Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με όλους τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο IΙ 
του παρόντος τεύχους. 

TMHMA 1: CEH (Certified Ethical Hacker) 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, συνολικής 

διάρκειας τουλάχιστον 48 ωρών (6 
ημέρες). 

ΝΑΙ  

Να επισυναφθεί το 
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης  
 
 

2. Η εκπαίδευση αφορά τα εργαλεία και 
τις τεχνικές hacking που 
χρησιμοποιούν οι χάκερς και οι 
επαγγελματίες ασφάλειας 
πληροφοριών για να «διαρρήξουν» 
έναν οργανισμό. 

ΝΑΙ  

3. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει, κατ’ 
ελάχιστο, τους παρακάτω θεματικούς 
άξονες: 
• Foot printing and Reconnaissance 
• Scanning Networks 
• Enumeration 
• Vulnerability Analysis 
• System Hacking 
• Malware Threats Sniffing 
• Social Engineering 
• Denial of Service 
• Session Hijacking 
• Evading IDS, Firewalls, and 

Honeypots 
• Hacking Web Servers 
• Hacking Web Applications 
• SQL Injection 
• Hacking Wireless Networks 
• Hacking Mobile Platforms 
• IoT Hacking 
• Cloud Computing 
• Cryptography 

ΝΑΙ  

4. Εκπαίδευση, συνολικής διάρκειας 48 
ωρών (6 ημέρες), σε συνολικά 
οκτώ(8) Στελέχη της Διεύθυνσης 
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της 
Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό την 
προετοιμασία τους για συμμετοχή στις 
εξετάσεις CEH. Ειδικότερα, επτά (7) 
Στελέχη θα είναι από την Αθήνα και 
ένα (1) από τη Θεσσαλονίκη. Η 
εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην 
Αθήνα σε κατάλληλη αίθουσα που 
διαθέτει ο οικονομικός φορέας.  
Κάλυψη όλων των δαπανών 
εκπαίδευσης. 

ΝΑΙ  

5. Οι εκπαιδευτές κατέχουν 
αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία στο 
πρόγραμμα CEH (Certified Ethical 
Hacker) τουλάχιστον 144 ωρών. 

ΝΑΙ  Να επισυναφθούν τα 
Βιογραφικά Σημειώματα 
των εκπαιδευτών με 
αναφορά των ωρών 
διδακτικής εμπειρίας και 
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6. Η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η 
Ελληνική και η Αγγλική με καλή γνώση 
και των δύο γλωσσών διδασκαλίας 
από τους Εκπαιδευτές. 

ΝΑΙ  της καλής γνώσης της 
Ελληνικής και της  Αγγλικής 
γλώσσας.  με προσκόμιση 
του σχετικού 
πιστοποιητικού 
γλωσσομάθειας.  
(Για όσους είναι  κάτοχοι 
πανεπιστημιακού τίτλου 
του εξωτερικού όπου 
γλώσσα διδασκαλίας ήταν η 
Αγγλική προκύπτει η καλή 
γνώση της ξένης γλώσσας.) 

7. Συμμετοχή στις εξετάσεις του CEH των 
ανωτέρω οκτώ (8) Στελεχών της 
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος της Ελληνικής 
Αστυνομίας.  
Κάλυψη όλων των δαπανών 
συμμετοχής στις εξετάσεις. 

ΝΑΙ  

Να επισυναφθεί 
δικαιολογητικό 
συνεργασίας με τον διεθνώς 
αναγνωρισμένο ανεξάρτητο 
Οργανισμό(απόφαση 
αρμοδίου οργάνου του 
υποψηφίου, ενημερωτικό 
υλικό, link στην ιστοσελίδα, 
κτλ.) 

8 Χορήγηση Πιστοποίησης CEHστους 
επιτυχόντες των εξετάσεων. 
Κάλυψη όλων των δαπανών έκδοσης 
και χορήγησης της Πιστοποίησης.   

ΝΑΙ  

9 Η Πιστοποίηση χορηγείται από 
διεθνώς αναγνωρισμένο ανεξάρτητο 
Οργανισμό (EC-Council ή ισοδύναμο).   

ΝΑΙ  

 
 
 

TMHMA 2: CISA (Certified Information Security Auditor) 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, συνολικής 

διάρκειας τουλάχιστον 24 ωρών (3 
ημέρες). 

ΝΑΙ  

Να επισυναφθεί  το 
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης  

 
 

2. Η εκπαίδευση αφορά τον έλεγχο και την 
ασφάλεια συστημάτων πληροφορικής. 

ΝΑΙ  

3. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει, κατ’ 
ελάχιστο, τους παρακάτω θεματικούς 
άξονες: 
• IS Audit Process 
• IT Governance 
• Information Systems Acquisition, 

Development and Implementation 
• Information Systems Operations, 

Maintenance and Support 
• Protection of Information Assets 

ΝΑΙ  

4. Εκπαίδευση, συνολικής διάρκειας 24 
ωρών (3 ημέρες), σε συνολικά έξι (6) 
Στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της 
Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό την 
προετοιμασία τους για συμμετοχή στις 
εξετάσεις CISA. Ειδικότερα, πέντε (5) 
Στελέχη θα είναι από την Αθήνα και ένα 
(1) από τη Θεσσαλονίκη. Η εκπαίδευση 
θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα σε 

ΝΑΙ  
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κατάλληλη αίθουσα που διαθέτει ο 
οικονομικός φορέας.  
Κάλυψη όλων των δαπανών 
εκπαίδευσης. 

5. Οι εκπαιδευτές κατέχουν 
αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία στο 
πρόγραμμα CISA (Certified 
Information Security Auditor). 
τουλάχιστον 72 ωρών. 

ΝΑΙ  Να επισυναφθούν τα 
Βιογραφικά Σημειώματα 
των εκπαιδευτών με 
αναφορά των ωρών 
διδακτικής εμπειρίας και 
της καλής γνώσης της 
Ελληνικής και της  
Αγγλικής γλώσσας.  με 
προσκόμιση του σχετικού 
πιστοποιητικού 
γλωσσομάθειας.  
(Για όσους είναι  κάτοχοι 
πανεπιστημιακού τίτλου 
του εξωτερικού όπου 
γλώσσα διδασκαλίας ήταν 
η Αγγλική προκύπτει η 
καλή γνώση της ξένης 
γλώσσας.) 

6. Η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η 
Ελληνική και η Αγγλική με καλή γνώση 
και των δύο γλωσσών διδασκαλίας από 
τους Εκπαιδευτές. 

ΝΑΙ  

7. Συμμετοχή στις εξετάσεις του CISA των 
ανωτέρω έξι (6) Στελεχών της 
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Κάλυψη όλων των δαπανών 
συμμετοχής στις εξετάσεις. 

ΝΑΙ  

Να επισυναφθεί 
δικαιολογητικό 
συνεργασίας με τον 
διεθνώς αναγνωρισμένο 
ανεξάρτητο 
Οργανισμό(απόφαση 
αρμοδίου οργάνου του 
υποψηφίου, ενημερωτικό 
υλικό, link στην 
ιστοσελίδα, κτλ.) 

 

8. Χορήγηση Πιστοποίησης CISA στους 
επιτυχόντες των εξετάσεων.  
Κάλυψη όλων των δαπανών έκδοσης 
και χορήγησης της Πιστοποίησης.   

ΝΑΙ  

9. Η Πιστοποίηση χορηγείται από διεθνώς 
αναγνωρισμένο ανεξάρτητο Οργανισμό 
(ISACA ή ισοδύναμο). 

ΝΑΙ  

 
 
 

TMHMA 3: CISM (Certified Information Security Manager) 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, συνολικής 
διάρκειας τουλάχιστον 24 ωρών (3 
ημέρες). 

ΝΑΙ  

Να επισυναφθεί  το 
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης  

2. Η εκπαίδευση αφορά την διαχείριση της 
ασφάλειας πληροφοριών. 

ΝΑΙ  

3. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει, κατ’ 
ελάχιστο, τους παρακάτω θεματικούς 
άξονες: 
• Information Security Governance 
• Information Risk Management and 

Compliance 
• Information Security Program 

Development and Management 
• Information Security Incident 

Management 

ΝΑΙ  

4. Εκπαίδευση, συνολικής διάρκειας 24 
ωρών (3 ημέρες), σε συνολικά έξι (6) 
Στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης 

ΝΑΙ  
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Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της 
Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό την 
προετοιμασία τους για συμμετοχή στις 
εξετάσεις CISM. Ειδικότερα, πέντε (5) 
Στελέχη θα είναι από την Αθήνα και ένα 
(1) από τη Θεσσαλονίκη. Η εκπαίδευση 
θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα σε 
κατάλληλη αίθουσα που διαθέτει ο 
οικονομικός φορέας.  
Κάλυψη όλων των δαπανών 
εκπαίδευσης. 

5. Οι εκπαιδευτές κατέχουν 
αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία στο 
πρόγραμμα CISM (Certified 
Information Security Manager) 
τουλάχιστον 72 ωρών. 

ΝΑΙ  Να επισυναφθούν τα 
Βιογραφικά Σημειώματα 
των εκπαιδευτών με 
αναφορά των ωρών 
διδακτικής εμπειρίας και 
της καλής γνώσης της 
Ελληνικής και της  
Αγγλικής γλώσσας.  με 
προσκόμιση του σχετικού 
πιστοποιητικού 
γλωσσομάθειας.  
(Για όσους είναι  κάτοχοι 
πανεπιστημιακού τίτλου 
του εξωτερικού όπου 
γλώσσα διδασκαλίας ήταν 
η Αγγλική προκύπτει η 
καλή γνώση της ξένης 
γλώσσας.) 

6. Η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η 
Ελληνική και η Αγγλική με καλή γνώση 
και των δύο γλωσσών διδασκαλίας από 
τους Εκπαιδευτές. 

ΝΑΙ  

7. Συμμετοχή στις εξετάσεις του CISM των 
ανωτέρω έξι (6) Στελεχών της 
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Κάλυψη όλων των δαπανών 
συμμετοχής στις εξετάσεις. 

ΝΑΙ  

Να επισυναφθεί 
δικαιολογητικό 
συνεργασίας με τον 
διεθνώς αναγνωρισμένο 
ανεξάρτητο 
Οργανισμό(απόφαση 
αρμοδίου οργάνου του 
υποψηφίου, ενημερωτικό 
υλικό, link στην 
ιστοσελίδα, κτλ.) 
 
 

8. Χορήγηση Πιστοποίησης CISM στους 
επιτυχόντες των εξετάσεων.  
Κάλυψη όλων των δαπανών έκδοσης 
και χορήγησης της Πιστοποίησης.   

ΝΑΙ  

9. Η Πιστοποίηση χορηγείται από διεθνώς 
αναγνωρισμένο ανεξάρτητο Οργανισμό 
(ISACA ή ισοδύναμο). 

ΝΑΙ  

 
 
 

TMHMA 4: CISSP (Certified Information Systems Security Professional) 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, συνολικής 

διάρκειας τουλάχιστον 40 ωρών (5 
ημέρες). 

ΝΑΙ  

Να επισυναφθεί  το 
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης  
 

2. Η εκπαίδευση αφορά την ασφάλεια 
πληροφοριών και τις βέλτιστες 
πρακτικές της βιομηχανίας. 

ΝΑΙ  

3. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει, κατ’ 
ελάχιστο, τους παρακάτω θεματικούς 
άξονες: 
• Security and Risk Management 
• Asset Security 

ΝΑΙ  
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• Security Architecture and Engineering 
• Communications and Network Security 
• Identity and Access Management (IAM) 
• Security Assessment and Testing 
• Security Operations 
• Software Development Security 

4. Εκπαίδευση, συνολικής διάρκειας 40 
ωρών (5 ημέρες), σε συνολικά έξι (6) 
Στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της 
Ελληνικής Αστυνομίας με σκοπό την 
προετοιμασία τους για συμμετοχή στις 
εξετάσεις CISSP. Ειδικότερα, πέντε (5) 
Στελέχη θα είναι από την Αθήνα και ένα 
(1) από τη Θεσσαλονίκη. Η εκπαίδευση 
θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα σε 
κατάλληλη αίθουσα που διαθέτει ο 
οικονομικός φορέας.  
Κάλυψη όλων των δαπανών 
εκπαίδευσης. 

ΝΑΙ  

5. Οι εκπαιδευτές κατέχουν 
αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία στο 
πρόγραμμαCISSP (Certified 
Information Systems Security 
Professional) τουλάχιστον 120 ωρών. 

ΝΑΙ  Να επισυναφθούν τα 
Βιογραφικά Σημειώματα 
των εκπαιδευτών με 
αναφορά των ωρών 
διδακτικής εμπειρίας και 
της καλής γνώσης της 
Ελληνικής και της  
Αγγλικής γλώσσας.  με 
προσκόμιση του σχετικού 
πιστοποιητικού 
γλωσσομάθειας.  
(Για όσους είναι  κάτοχοι 
πανεπιστημιακού τίτλου 
του εξωτερικού όπου 
γλώσσα διδασκαλίας 
ήταν η Αγγλική 
προκύπτει η καλή γνώση 
της ξένης γλώσσας.) 

6. Η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η 
Ελληνική και η Αγγλική με καλή γνώση 
και των δύο γλωσσών διδασκαλίας από 
τους Εκπαιδευτές. 

ΝΑΙ  

7. Συμμετοχή στις εξετάσεις του CISSP των 
ανωτέρω έξι (6) Στελεχών της 
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.  
Κάλυψη όλων των δαπανών 
συμμετοχής στις εξετάσεις. 

ΝΑΙ  

Να επισυναφθεί 
δικαιολογητικό 
συνεργασίας με τον 
διεθνώς αναγνωρισμένο 
ανεξάρτητο 
Οργανισμό(απόφαση 
αρμοδίου οργάνου του 
υποψηφίου, ενημερωτικό 
υλικό, link στην 
ιστοσελίδα, κτλ.) 
 
 

8. Χορήγηση Πιστοποίησης CISSP στους 
επιτυχόντες των εξετάσεων. Κάλυψη 
όλων των δαπανών έκδοσης και 
χορήγησης της Πιστοποίησης.   

ΝΑΙ  

9. Η Πιστοποίηση χορηγείται από διεθνώς 
αναγνωρισμένο ανεξάρτητο 
Οργανισμό{(ISC)2ή ισοδύναμο). 

ΝΑΙ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ’ αυτού και μόνο 
του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. 

2. Η Υπηρεσία δε δεσμεύεται για την τελική παροχή των υπηρεσιών και δικαιούται να της 
παρασχεθούν ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς 
ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ’ αυτού του λόγου στους 
συμμετέχοντες. 

3. Η Υπηρεσία δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οποιαδήποτε 
μισθωτού του αναδόχου και η υποχρέωσή της εξαντλείται πλήρως με την καταβολή του συνόλου 
της αμοιβής του ανάδοχου. 

4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δε δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη 
σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 

5. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από 
οποιαδήποτε αρχή και θα έχουν ως συνέπεια αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων (χωρίς 
Φ.Π.Α.), τελών κλπ. 

6. Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας 

Π. Κανελλοπούλου 4, ΤΚ 101 77 Αθήνα 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ευρώ......................... (συμπληρώνετε ποσό ίσο με το 2% του ύψους του 
προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α.), για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό 
της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)….…………. με αντικείμενο 
(συμπληρώνετε τον τίτλο της προμήθειας) ……………….. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον 
προϋπολογισμό χωρίς Φ.Π.Α.) ..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον 
ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για 
κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς 
τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

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

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας 

Π. Κανελλοπούλου 4, ΤΚ 101 77 Αθήνα 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

…… 

Σελίδα 12 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ......................... (συμπληρώνετε ποσό ίσο με το 5% του ύψους του 
προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α.), για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο της προμήθειας ) …….………..…… 
συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό χωρίς Φ.Π.Α.) ………........, σύμφωνα με τη με 
αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 
ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

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

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙV 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 

ΑΞΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

………..………€  (ΑΞΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΩΡΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

 

     Χ 

 

………..…… ΩΡΕΣ  (ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) 

 

    = 

 
……..….….€  (ΑΞΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

 

    + 

 

……..……..€  (……………% Φ.Π.Α.) 

 

    = 
 

………….….€  (ΑΞΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.) 

ΑΞΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

……….…….€ (ΑΞΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

 

    Χ 

 

………….. ΑΤΟΜΑ (ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ) 

 

= 

 
……...….….€  (ΑΞΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

 

    + 

 

……………...€  (……………% Φ.Π.Α.) 

 

    = 
 

……….……..€  (ΑΞΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α.) 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) 

 

 

………….€ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

 

    + 

 

…………..€  (Φ.Π.Α.) 

 

    = 
 

……….….€  (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΜΕ Φ.Π.Α.) 

 

 

 

Το παρόν έντυπο υπογράφεται ηλεκτρονικά και υποβάλλεται ως συμπληρωματικό δικαιολογητικό 

στον Φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς. Υποβάλλεται ένα έντυπο για κάθε Τμήμα.  

 

 

 

                                                                                                                                          Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V– ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ 1 ΣΥΜΒΑΣΗ 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη   
Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)  
Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα, 10177 
Τηλ: 210 7710805 
Email: kemea@kemea.gr 

 

Στη ......................σήμερα την [ΗΜΕΡ/ΝIΑ] [ΜΗΝΑΣ] του έτους 2021 [ΗΜΕΡΑ] οι πιο κάτω 
συμβαλλόμενοι: 

Αφενός 

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ΚΕ.ΜΕ.Α» που 
εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177 με Α.Φ.Μ. 999333507, Δ.Ο.Υ. 
Ζωγράφου-ΙΒ Αθηνών νομίμως εκπροσωπούμενο από ........................................................., χάριν της οποίας 
καταρτίζεται η παρούσα σύμβαση ύστερα από την [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ] απόφαση 
κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του ανοικτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την 
από…………[ΗΜΕΡ/ΝΙΑ] Διακήρυξη. 

και αφετέρου 

[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει στην [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ], έχει 
αριθμό φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ] υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ] και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] σύμφωνα με το 
[ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ. Α.Ε. 
& Ε.Π.Ε.] η οποία αποκαλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 

[ή Η ένωση των εταιρειών η οποία αποτελείται από τις κάτωθι εταιρείες: 

Η ανώνυμη εταιρεία [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ], έχει αριθμό φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ], υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ. 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ] και εκπροσωπείται νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] 
σύμφωνα με το [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ. 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.] 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
«Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης στο πρόγραμμα CEH (Certified Ethical 
Hacker), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση Προσωπικού της 
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας» και Κωδικό ΟΠΣ 5045473 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020.» 
Αριθμός Σύμβασης: ………………… 

Ποσό:                  ………………………….. (χωρίς Φ.Π.Α.) 

Φ.Π.Α (…….%) …….……………………. 

Ποσό:                  ………………………….. (με Φ.Π.Α.) 

Είδος: Παροχή Υπηρεσιών  

Ανάδοχος:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

CPV:  80550000-4, 79132000-8 (Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας 
και Πιστοποίησης)  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

mailto:kemea@kemea.gr
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[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ], έχει αριθμό 
φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ], υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ] και εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] σύμφωνα με το [ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.] ή 
εκπροσωπείται (η Ένωση Εταιρειών) νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ], δυνάμει του [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ] Συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης 
Ένωσης του Συμβολαιογράφου [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ] και η οποία (η Ένωση 
Εταιρειών) αποκαλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση κατακύρωσης, ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο πλαίσιο της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ αυτής την εκτέλεση της Σύμβασης «Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης», με 
Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045473. Οι υπηρεσίες περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα που ακολουθούν, 
καθώς και στο Παράρτημα Ι που επισυνάπτεται και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ  

Οι ακόλουθοι όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ και έχουν την έννοια 
που παρατίθεται αντίστοιχα στον καθένα: 

Ανάδοχος  Ο προσφέρων που έχει επιλεγεί και έχει κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση και 
να παρέχει τις υπηρεσίες.  

Αναθέτουσα αρχή Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) 

Κύριος του Έργου  Ελληνική Αστυνομία 

Αντίκλητος ή  

Εκπρόσωπος  

Το πρόσωπο που ο υποψήφιος ανάδοχος με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία 
περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, 
ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο 
για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας του ……………… με αυτόν.  

Διακήρυξη  Το από ……………….. τεύχος των προδιαγραφών που περιέχει την περιγραφή 
του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργήθηκε ο 
δημόσιος διαγωνισμός. 

ΕΠΕ Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών 

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης 

Προϋπολογισμός  Η εκτιμώμενη από την αναθέτουσα αρχή ως πιθανή δαπάνη για την 
υλοποίηση του έργου.  

Σύμβαση  Η συμφωνία που υπογράφεται για το σύνολο των τμημάτων των υπηρεσιών 
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, της .............. και του αναδόχου που έχει 
επιλεγεί. Περιλαμβάνει όλα τα νομικά, τεχνικά, εμπορικά και άλλα κείμενα και 
αλληλογραφία όπου μπορεί να γίνει παραπομπή για την εξακρίβωση των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών.  

Συμβατικά τεύχη  Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) 
και του αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη 
συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος:  

α. τη Σύμβαση,  

β. την Απόφαση Κατακύρωσης  

γ. την Προσφορά (Τεχνική και Οικονομική) του Αναδόχου και,  

δ. τη Διακήρυξη.  

Συμβατική Τιμή  Το συνολικό τίμημα της σύμβασης.  
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ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) αναθέτει και ο ανάδοχος αναλαμβάνει, 
έναντι της αμοιβής ………….. της παρούσας την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και πιστοποίησης 
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση Προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας» και Κωδικό ΟΠΣ(MIS)  
5045473, που στο εξής θα αναφέρονται ως «υπηρεσίες». Οι υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν 
σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της από …………… 
Διακήρυξης και της υπ’ αριθμ. [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.] απόφασης κατακύρωσης της ............................ 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 
μέσω της ΣΑΕ 4501 του Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και έχει λάβει κωδικό 
ενάριθμο Πράξης 2020ΣΕ45010000. 
 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 80550000-4, 79132000-8  

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 
 
Οι υπηρεσίες θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Παράρτημα I της παρούσας, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

Ειδικότερα, η παρούσα σύμβαση αφορά την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης στο 
πρόγραμμα CEH (Certified Ethical Hacker), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση 
Προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045473, η οποία  έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση 
Δημόσιου Τομέα» 2014-2020. 

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1 Η σύμβαση διαρκεί από την υπογραφή της έως την ………….. (180 Ημέρες). 

Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

3.2 Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις 
που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα 
του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης 
που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 
4412/2016 και το άρθρο 13 της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

4.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 

4.2. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής, η επιτροπή παραλαβής:  

α. είτε  παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της 
σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,  

β. είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών 
ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.3. και 4.4.  

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

4.3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
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4.4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 4.3. ορίζονται τα ακόλουθα: 

α. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει 
να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

β. Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την 
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220. 

4.5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής 
της παραγράφου 4.2. ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 4.3., θεωρείται ότι η 
παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

4.6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 4.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει 
τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή 
παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

4.5. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους 
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας 
της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές 
ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  

4.6. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα 
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η  συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος 
και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 5 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των…. (ολογράφως και 
αριθμητικώς)…..€, ήτοι…(ολογράφως και αριθμητικώς)…€ , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α……..% 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα 
επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα 
περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του αναδόχου, που 
απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Κέντρου 
Μελετών Ασφάλειας.  

ΑΡΘΡΟ 6 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

6.1.  Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η 
πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, 
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καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει τον λογαριασμό του έργου «Κατάρτιση προσωπικού 
της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας», η 
οποία χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» του 
ΕΣΠΑ 2014-2020.  

 6.2.Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης. 

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

• 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται με 
χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

• 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία επιβαρύνεται με 

χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

• 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων και Προμηθειών, η οποία 
επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Επισημαίνεται ότι, η κράτηση 
υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων και Προμηθειών θα τεθεί σε ισχύ όταν εκδοθεί 
η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα ρυθμίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία 
κρατήσεων. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος, ήτοι 8% επί του καθαρού ποσού (αρ. 64 του Ν. 4172/2013), 

6.3. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών 
υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε τρίτο  
Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων του σε 
αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα, με σκοπό την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή λόγω 
σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό απ’ αυτά. 

ΑΡΘΡΟ 7 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. [ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ] εγγυητική 
επιστολή της [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑΣ] Τράπεζας συνολικού ποσού Ευρώ [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] και 
[ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] λεπτών [ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €] που αντιπροσωπεύει το 5% του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 
ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ του ΕΡΓΟΥ  για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 8 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

8.1 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας 
για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 
ζημίας που προκληθεί στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας ή σε τρίτους υποχρεούται μόνος ο 
συγκεκριμένος ανάδοχος προς την αποκατάστασή της. Έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του 
κάθε διαπίστωση παραλείψεως που διαπιστώνεται από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας. Κάθε 
παράλειψη που γνωστοποιείται εγγράφως πρέπει να επανορθώνεται από τον ανάδοχο μέσα σε 
εύλογη προθεσμία που καθορίζεται από την σύμβαση ή τάσσεται κατά περίπτωση από το Κέντρο 
Μελετών Ασφάλειας. Ο ανάδοχος έχει την  υποχρέωση να επανορθώνει τις ως άνω παραλείψεις, 
τόσο κατά την διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης όσο και μέχρι την οριστική 
παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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Ο αντισυμβαλλόμενος φέρει τον κίνδυνο για κάθε παράλειψη των υπηρεσιών που θα παραδοθούν 
στην αναθέτουσα αρχή σε εκτέλεση της σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία παραλαβής τους, 
υποχρεούμενος σε περίπτωση παράληψης  σε πλήρη αποκατάσταση τους. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το Κέντρο 
Μελετών Ασφάλειας, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 
σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

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 του Κέντρου Μελετών 
Ασφάλειας. Η Επιτροπή Παραλαβής έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που κρίνει ότι οι υπηρεσίες δεν 
εκτελούνται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, να εκφράσει γραπτώς και αιτιολογημένα τις 
απόψεις της. Ο ανάδοχος λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών, 
θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, μηδέ εξαιρουμένης και της αναδιοργάνωσης ή αντικατάστασης 
μέρους του προσωπικού του, που ασχολείται με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, ώστε να εξασφαλισθεί 
η έγκαιρη και ορθή εκτέλεσή τους. 

Ο ανάδοχος φέρει ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης. Ευθύνεται 
δε για κάθε είδους βλάβη ή έλλειψη από οιανδήποτε αιτία και εάν προέρχεται. 

Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να επανορθώσει τις διαπιστωθείσες παραλείψεις ή σε 
περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προς επανόρθωση προθεσμία, η επανόρθωση γίνεται 
από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας και αφαιρείται αυτοδικαίως από το συμβατικό αντάλλαγμα. 

 

8.2 Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής 

Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να διαθέτει στον αντισυμβαλλόμενο όλες τις πληροφορίες που της είναι 
απαραίτητες για την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας. 

8.3 Κοινές υποχρεώσεις Αναδόχου – Αναθέτουσας Αρχής 

Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης των συμβαλλομένων σε κάθε έγγραφο ορίζεται στις τρεις 3 εργάσιμες 
μέρες από την αποδεδειγμένη παραλαβή του. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει απάντηση, 
το περιεχόμενο του εγγράφου θεωρείται αποδεκτό. 

Στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης σχετικά με τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στις διάφορες 
δραστηριότητες του έργου θα ισχύουν τα ακόλουθα: 

Η γλώσσα συνεργασίας των στελεχών της αναθέτουσας αρχής και του Αναδόχου θα είναι η 
Ελληνική, σε γραπτό και προφορικό λόγο. 

Για την τυπική αλληλογραφία θα χρησιμοποιείται η Ελληνική γλώσσα. 

8.4 Πρόσθετες υποχρεώσεις σε περίπτωση Ένωσης 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση, θα είναι από κοινού 
και εις ολόκληρο έκαστο εξ’ αυτών υπεύθυνο έναντι της αναθέτουσας αρχής για την εκπλήρωση 
όλων των απορρεουσών από τη σύμβαση υποχρεώσεών τους, ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής 
και του προσώπου (φυσικού ή νομικού) που προσφέρει το αντικείμενο της σύμβασης ή ενεργεί 
γενικότερα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ένωσης. 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 της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της 
Ένωσης, 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. 
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ΑΡΘΡΟ 9 ΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΚΙΝΔΥΝΟΙ-ΖΗΜΙΑ 

Η αναθέτουσα αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν 
παραλείψεις του αντικειμένου της σύμβασης ή από κάθε άλλη αιτία, μέχρι την ημερομηνία οριστικής 
παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης. 

Μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, και μόνο τότε, ο ανάδοχος 
απαλλάσσεται από τις πιο πάνω υποχρεώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 10 ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Ο ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την αναθέτουσα αρχή σε περίπτωση παραλείψεων του 
αντικειμένου στις εγκαταστάσεις της, αν τα περιστατικά οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του 
προσωπικού του αναδόχου και των καθ’ οιονδήποτε τρόπον μετ’ αυτού συνδεομένων για την 
παροχή των υπηρεσιών.  

ΑΡΘΡΟ 11 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Επιπροσθέτως, ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση, 
χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, εκτός από τις περιπτώσεις που 
υπαγορεύονται από τις Αρχές, π.χ. το Χρηματιστήριο, και την τυχόν συμμετοχή του σε άλλους 
διαγωνισμούς, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του 
απέναντι στην αναθέτουσα αρχή και δεν δεσμεύει την αναθέτουσα αρχή με κανένα τρόπο χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία της αναθέτουσας αρχής που θα περιέλθουν στην αντίληψη του 
αναδόχου (γραπτά και προφορικά) κατά την υλοποίηση της σύμβασης αυτού θεωρούνται 
εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο ανάδοχος και η 
αναθέτουσα αρχή κρατούν μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από την 
εκτέλεση της Σύμβασης και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, και στους 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού συνδεόμενους για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος και η αναθέτουσα αρχή αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους 
υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με το αντικείμενο της σύμβασης και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι 
υπάλληλοι είναι εν γνώσει και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας. Ο ανάδοχος επιβάλλει 
αυτή την υποχρέωση στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού συνδεόμενους για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες είναι 
εμπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε είδους υλικό που η αναθέτουσα αρχή θα παραδώσει στον 
ανάδοχο, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της σύμβασης. 

Καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης και μετά την λήξη ή λύση αυτής, το προσωπικό του αναδόχου 
θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε 
τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση 
των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
τηρεί όλες τις προϋποθέσεις προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές 
προσδιορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και οφείλει αποζημίωση στην αναθέτουσα αρχή για 
οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική άμεση ή έμμεση προκύψει από την παράβαση της σχετικής 
νομοθεσίας. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία στους 
χώρους που θα προσδιορίζονται στη σύμβαση και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, 
αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να ενημερώνει την αναθέτουσα αρχή για τα μέτρα που παίρνει στην κατεύθυνση αυτή. 

Ειδικότερα, ο ανάδοχος υποχρεούται, ως ενεργών την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, να εκτελεί την εργασία κατ’ εντολή της αναθέτουσας αρχής, και βαρύνεται αναλόγως 
με όλες τις υποχρεώσεις της αναθέτουσας αρχής που προκύπτουν από τις διατάξεις του Ν. 
2472/1997. Σε κάθε περίπτωση παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων του αναδόχου, πέραν από 
τα ειδικά προβλεπόμενα στη διακήρυξη ή τη σύμβαση, ισχύουν και οι κυρώσεις του Ν.2472/1997. 
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Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του 
αναδόχου, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας», να κοστολογήσει και να απαιτήσει πληρωμή για όλες τις άμεσες και 
έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημιές που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να 
προβεί στην καταγγελία της σύμβασης, εξαιτίας υπαιτιότητας του αναδόχου, κηρύσσοντάς τον 
έκπτωτο. 

ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Η αναθέτουσα αρχή αποκτά όλα τα απαραίτητα δικαιώματα επί  κάθε σχετικού έγγραφου, που 
αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. 

Ο ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα 
στοιχεία στην αναθέτουσα αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 13 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

13.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016,  εάν : 

α. δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και  

β.  υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των  
παρατάσεων.  

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης κατά την παράγραφο 8.5.1 της παρούσης, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη  περιγραφή των ενεργειών στις 
οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη 
προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι 
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε 
χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην 
απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και 
αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.  

13.2.  Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός 
αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

13.3.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου με καθυστέρηση, επιβάλλονται 
εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Οι ποινικές 
ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 15 ημέρες (50% 
του μήνα) επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών 
που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β. για καθυστέρηση που υπερβαίνει τις 15 ημέρες επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς Φ.Π.Α. επί 
της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ. οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τυχόν τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται 
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 
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τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

ΑΡΘΡΟ 14 ΠΤΩΧΕΥΣΗ  

Εάν ο ανάδοχος κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ή σε αναγκαστική διαχείριση ή εκδοθεί εντολή 
κατάσχεσης εναντίον του ή συμβιβαστεί με τους πιστωτές του ή αρχίσει να διαλύεται χωρίς τούτο 
να αποτελεί εκούσια διάλυση με σκοπό την ανασυγκρότηση ή συγχώνευση και συνέχιση των 
εργασιών του, η αναθέτουσα αρχή δύναται να τερματίσει τη Σύμβαση πάραυτα με έγγραφη δήλωσή 
της προς τον ανάδοχο, το σύνδικο ή τον εκκαθαριστή ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο ανατίθεται η 
εκτέλεση αυτής της σύμβασης. 

Αν ισχύει ένα από τα παραπάνω περιστατικά ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην 
αναθέτουσα αρχή δωρεάν πάσης φύσεως έγγραφα τα οποία ήλθαν στην κατοχή του κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. φωτοτυπίες ταυτοτήτων, διαβατηρίων κ.λ.π). 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και οποιοδήποτε από τα μέλη του 
κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε αναγκαστική διαχείριση ή τεθεί σε εκκαθάριση είναι 
δυνατόν, εκτός από τον τερματισμό της σύμβασης, να συνεχισθεί η εκτέλεση της σύμβασης από τους 
υπόλοιπους μετέχοντες στην Κοινοπραξία, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν την σύμβαση σύμφωνα με 
τους όρους της σύμβασης, είτε μόνοι τους, είτε συμπράττοντας με άλλον σε αντικατάσταση του 
ελλείποντος μέλους, εφόσον ζητηθεί από τους υπόλοιπους μετέχοντες στην Ένωση/Κοινοπραξία 
εντός εύλογου χρόνου και εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 15 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής, ή οποιοδήποτε 
δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο. 

ΑΡΘΡΟ 16 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

Παράταση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Παραλαβής και έκδοση σχετικής απόφασης της αναθέτουσας αρχής. Παράταση γίνεται σε 
περίπτωση ύπαρξης σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης 
υλοποίησής του ή στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία (δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις). Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα 
του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 17 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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 2.2.3.1 της διακήρυξης της σύμβασης 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. 

Η καταγγελία της σύμβασης είναι δυνατόν να γίνει από την αναθέτουσα αρχή για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, οποτεδήποτε, χωρίς αποζημίωση, με έγγραφη πλήρως αιτιολογημένη καταγγελία, της 
οποίας τα αποτελέσματα αρχίζουν μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της 
και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν αρθεί οι λόγοι που επέβαλαν την καταγγελία αυτή ή δεν 
τελεσφόρησαν οι διαπραγματεύσεις και δεν έγινε ανάκληση της καταγγελίας. 



 

 

 

 Σελίδα 71 

 

ΑΡΘΡΟ 18 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΕΛΕΓΧΟΙ 

18.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχθεί τη συμπερίληψη των υπηρεσιών στον κατάλογο των 
δράσεων / έργων που χρηματοδοτούνται από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση 
Δημόσιου Τομέα 2014-2020» και στον οποίο δημοσιοποιούνται ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά 
με το δικαιούχο, τον τίτλο του Έργου και το ύψος της χρηματοδότησης που του χορηγείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

18.2 Καθόσον το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), η αναθέτουσα 
αρχή υποχρεούται να δέχεται ελέγχους από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. και της Ελλάδας, όπως αυτά 
προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης και διαχείρισης έργων 
συγχρηματοδοτούμενων μέσω του ΕΣΠΑ. Στους ελέγχους αυτούς ενδέχεται μέρος της διαδρομής 
ελέγχου να αποτελέσει και ο Ανάδοχος του εν λόγω Έργου. 

18.3 Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του 
αντικειμένου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές 
συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις 
κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 19 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της διακήρυξης της σύμβασης και 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, η οποία θα 
αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών που 
δημιουργούνται από τη σύμβαση, θα λυθεί από αρμόδια Δικαστήρια της ..........................., όπου 
βρίσκεται η έδρα της ......................, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης μαζί με το παράρτημα Ι της κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο 
οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν 
ρυθμίζονται από αυτή ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι – αντιφατικοί όροι και 
διατάξεις αυτής, ισχύουν όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: 

α. η [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ] απόφαση κατακύρωσης αποτελεσμάτων Διαγωνισμού 

β. η από [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ] προσφορά του αναδόχου 

γ. η από …………….. διακήρυξη της αναθέτουσας αρχής 

ΑΡΘΡΟ 20 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 
άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του ν. 4412/2016, να υποβάλει προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία τριάντα (30)ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδια αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή
  
ΑΡΘΡΟ 21 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του αν η 
παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα 
βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι ο ανάδοχος που πλήττεται από το περιστατικό 
ανωτέρας βίας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις 
του γεγονότος ανωτέρας βίας. Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και 
αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της σύμβασης. 
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Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία και δεδομένου ότι εντός αυτών των 20 ημερών κατέβαλε όλες τις 
απαραίτητες προσπάθειες να αποκαταστήσει μερικώς ή ολικώς την παράλειψη αυτή αλλά 
αποδεδειγμένα δεν κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα αναφέρει εγγράφως και να 
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν 
προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την 
ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

ΑΡΘΡΟ 22 ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα. 

Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον ανάδοχο η σύνταξη της σύμβασης και σε άλλη γλώσσα, ο 
ανάδοχος αναλαμβάνει με ευθύνη και έξοδά του την επίσημη μετάφραση του Ελληνικού κειμένου. 
Μεταξύ των δύο κειμένων που θα υπογραφούν αυθεντικό θεωρείται το Ελληνικό κείμενο, το οποίο 
και κατισχύει σε κάθε περίπτωση. 

ΑΡΘΡΟ 23 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Οι προβλεπόμενες από την παρούσα σύμβαση έγγραφες γνωστοποιήσεις και δηλώσεις πρέπει να 
γίνονται στην ελληνική γλώσσα και να διαβιβάζονται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή και 
απόδειξη παραλαβής ή με fax, σε κάθε περίπτωση στα στοιχεία επικοινωνίας των μερών που 
αναγράφονται παρακάτω: 

Προς την ............: Προς τον Ανάδοχο: 

Όνομα: Όνομα Αντικλήτου: 

Ιδιότητα: Ιδιότητα: 

Διεύθυνση: Διεύθυνση: 

Οδός: Οδός: 

Αριθμός: Αριθμός: 

Τ.Κ: Τ.Κ: 

Πόλη: Πόλη: 

Τηλέφωνο: Τηλέφωνο: 

Φαξ: Φαξ: 

E-mail: E-mail: 

Η παρούσα σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους 
σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. Από τα τέσσερα (4) πρωτότυπα, τα τρία κατατέθηκαν στην αναθέτουσα 
αρχή και ένα έλαβε ο ανάδοχος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Συμβατικού Αντικειμένου.  

I. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο των δράσεων και πρωτοβουλιών που 
αναπτύσσει, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, σε θέματα ασφάλειας, ανέλαβε την 
υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Κατάρτιση προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας», η οποία συγχρηματοδοτείται από το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Η Δράση στοχεύει σε μία ολιστική εξειδίκευση του προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας  (ΔΙ.Δ.Η.Ε./Α.Ε.Α.) σε σύγχρονα 
θέματα ασφάλειας του κυβερνοχώρου, που άπτονται επακριβώς των καθηκόντων του, γεγονός που 
θα συμβάλλει στην επιστημονική τεκμηρίωση των ερευνών και αναλύσεων των εγκλημάτων στο 
χώρο του Διαδικτύου, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων. 

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και πιστοποίησης αποσκοπεί στην  κατάρτιση στελεχών της 
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα  
κυβερνοασφάλειας. 

Πιο ειδικά, οι εκπαιδευόμενοι θα καταρτιστούν στο διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα:                                                          

CEH (Certified Ethical Hacker)  

Το πρόγραμμα παρέχει πιστοποίηση στα εργαλεία και τεχνικές hacking που χρησιμοποιούν οι 
χάκερς και οι επαγγελματίες ασφάλειας πληροφοριών για να «διαρρήξουν» έναν οργανισμό. 

Το πρόγραμμα παρέχει ειδίκευση στην αναγνώριση, διαλογή, συλλογή & διατήρηση ψηφιακών 
τεκμήριων.  

II. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις παρακάτω 
προδιαγραφές: 

Α) Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Η Σύμβαση θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις και ειδικότερα τη φάση της εκπαίδευσης με σκοπό την 
προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις και στη φάση των εξετάσεων. Στους συμμετέχοντες  που 
θα επιτύχουν στις εξετάσεις θα χορηγηθεί  αντίστοιχη Πιστοποίηση από ανεξάρτητο διεθνώς 
αναγνωρισμένο Οργανισμό.   

Β) Προδιαγραφές υλοποίησης 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης, σε συνεργασία με ανεξάρτητους 
διεθνώς αναγνωρισμένους Οργανισμούς. 

Γ) Μεθοδολογία και οργάνωση της υλοποίησης 

Ο Ανάδοχος θα οργανώσει την υλοποίηση του προγράμματος σύμφωνα με την παρακάτω 
μεθοδολογία: 

Αρχικά θα συγκροτήσει μία Ομάδα Διοίκησης Έργου η οποία, στη συνέχεια, θα οργανώσει τη 
μεθοδολογία βάσει της οποίας θα υλοποιηθεί το φυσικό αντικείμενο του προγράμματος. Η 
μεθοδολογία θα περιλαμβάνει, τον τόπο και τρόπο εκπαίδευσης, τον τόπο και τρόπο συμμετοχής 
στις εξετάσεις, το πρόγραμμα Εκπαίδευσης, την Ομάδα Έργου (Εκπαιδευτές), τα παραδοτέα καθώς 
και το χρονοδιάγραμμα, ως αναλυτικά περιγράφονται στα παρακάτω πεδία.  

Δ) Ομάδα Διοίκησης Έργου 

Με απόφαση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου θα οριστεί η Ομάδα Διοίκησης Έργου, η οποία 
θα αποτελείται από δύο έμπειρα διοικητικά Στελέχη του Αναδόχου. Η Ομάδα Διοίκησης θα αναλάβει 
την οργάνωση της μεθοδολογίας υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου (πεδίο Γ) του 
προγράμματος. Σκοπός των Ομάδων είναι ο συνεχής συντονισμός και παρακολούθηση των 
επιμέρους φάσεων του προγράμματος, σύμφωνα με την μεθοδολογία υλοποίησης τους. 
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Ε) Μεθοδολογία και Τόπος Εκπαίδευσης  

Η παροχή της εκπαίδευσης στα Στελέχη της ΔΙ.Δ.Η.Ε. θα είναι δια ζώσης.  

Η εκπαίδευση έχει ως σκοπό την προετοιμασία των Στελεχών για συμμετοχή στις εξετάσεις για 
απόκτηση πιστοποίησης, οι οποίες διοργανώνονται από τον ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό που 
παρέχει την Πιστοποίηση.  

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα σε κατάλληλη εκπαιδευτική αίθουσα που διαθέτει 
ο  ανάδοχος.  

Ο αριθμός των Στελεχών της ΔΙ.Δ.Η.Ε., οι ελάχιστες ώρες εκπαίδευσης και ο τόπος εκπαίδευσης του 
προγράμματος, αναφέρονται στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών (Πεδίο ΙΙI). 

Κατά την εκπαίδευση απαιτείται να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις και να εφαρμόζονται  όλοι 
οι υγειονομικοί κανόνες που ισχύουν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού (covid-19), 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που η νομοθεσία  απαγορεύει τη διεξαγωγή δια 
ζώσης εων, επιτρέπεται η διεξαγωγή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τη χρήση συστημάτων 
πληροφορικής και επικοινωνίας, εφόσον δεν μειώνεται η ποιότητα την παρεχόμενης εκπαίδευσης.    

Στ) Μεθοδολογία και Τόπος Εξετάσεων 

Οι εξετάσεις διοργανώνονται και διενεργούνται από τον ανεξάρτητο διεθνή Οργανισμό που παρέχει 
την αντίστοιχη Πιστοποίηση, με την υποστήριξη του Αναδόχου.  

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα σε κατάλληλη εκπαιδευτική αίθουσα που διαθέτει 
ο ανάδοχος.  

Ο αριθμός των Στελεχών της ΔΙ.Δ.Η.Ε. και ο τόπος εξέτασης του προγράμματος, αναφέρονται στον 
Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών (Πεδίο ΙΙI). 

Κατά τις εξετάσεις απαιτείται να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις και να εφαρμόζονται  όλοι οι 
υγειονομικοί κανόνες που ισχύουν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού (covid-19), 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που η νομοθεσία  απαγορεύει τη διεξαγωγή δια 
ζώσης εξετάσεων, επιτρέπεται η διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξετάσεων, με τη χρήση συστημάτων 
πληροφορικής και επικοινωνίας, εφόσον δεν μειώνεται η ποιότητα την παρεχόμενης εκπαίδευσης.    

Ζ) Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει όλη την διδακτική ύλη που προβλέπεται για το 
πρόγραμμα, με σκοπό την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των Στελεχών της ΔΙ.Δ.Η.Ε. για επιτυχή 
συμμετοχή στις εξετάσεις. Το ακριβές πρόγραμμα εκπαίδευσης παρέχεται απ’ ευθείας από τον 
ανεξάρτητο διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό που παρέχει την εκάστοτε Πιστοποίηση.  

Η) Ομάδα Έργου  

Η Ομάδα Έργου θα περιλαμβάνει τους Εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παροχή της 
εκπαίδευσης του προγράμματος. Οι εκπαιδευτές θα οριστούν από την Ομάδα Διοίκησης Έργου 
(Πεδίο Δ) με κριτήριο τη διδακτική εμπειρία που κατέχουν στο πρόγραμμα. Η διδακτική εμπειρία 
καθορίζεται με την κατοχή τουλάχιστον τριπλάσιων διδακτικών ωρών σε σύγκριση με τις 
διδακτικές ώρες που προβλέπει το πρόγραμμα, ως αναλύονται στον Πίνακα Τεχνικών 
Προδιαγραφών (Πεδίο ΙΙI). 

Θ) Παραδοτέα 

Παραδοτέα θα είναι το πρόγραμμα εκπαίδευσης, η βεβαίωση παρακολούθησης της εκπαίδευσης του 
Αναδόχου και το αποτέλεσμα της εξέτασης (επιτυχές ή μη) των συμμετεχόντων Στελεχών της 
ΔΙ.Δ.Η.Ε., από τους ανεξάρτητους διεθνώς αναγνωρισμένους Οργανισμούς  που οργανώνουν και 
διεξάγουν τις εξετάσεις.  

Ι) Χρονοδιάγραμμα 

Η υλοποίηση του συνόλου των ανωτέρω  αναφερόμενων επιμέρους ενεργειών (Πεδία Α έως Θ) του 
φυσικού αντικειμένου του προγράμματος θα πρέπει να ολοκληρωθεί από τον Ανάδοχο εντός του 
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χρονοδιαγράμματος το οποίο θα καθορίζεται στη μεθοδολογία που θα καταρτίσει η Ομάδα 
Διοίκησης Έργου του Αναδόχου (Πεδία Γ και Δ). Το χρονοδιάγραμμα θα έχει διάρκεια, κατά μέγιστο 
χρόνο, εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

III. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

CEH (Certified Ethical Hacker) 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 48 ωρών (6 ημέρες). 

 
2. Η εκπαίδευση αφορά τα εργαλεία και τις τεχνικές hacking που χρησιμοποιούν οι χάκερς και 

οι επαγγελματίες ασφάλειας πληροφοριών για να «διαρρήξουν» έναν οργανισμό. 
3. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, τους παρακάτω θεματικούς άξονες: 

• Footprinting and Reconnaissance 
• Scanning Networks 
• Enumeration 
• Vulnerability Analysis 
• System Hacking 
• Malware Threats Sniffing 
• Social Engineering 
• Denial of Service 
• Session Hijacking 
• Evading IDS, Firewalls, and Honeypots 
• Hacking Web Servers 
• Hacking Web Applications 
• SQL Injection 
• Hacking Wireless Networks 
• Hacking Mobile Platforms 
• IoT Hacking 
• Cloud Computing 
• Cryptography 

4. Εκπαίδευση, συνολικής διάρκειας 48 ωρών (6 ημέρες), σε συνολικά οκτώ(8) Στελέχη της 
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό την 
προετοιμασία τους για συμμετοχή στις εξετάσεις CEH. Ειδικότερα, επτά (7) Στελέχη θα 
είναι από την Αθήνα και ένα (1) από τη Θεσσαλονίκη. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί 
στην Αθήνα σε κατάλληλη αίθουσα που διαθέτει ο οικονομικός φορέας.  
Κάλυψη όλων των δαπανών εκπαίδευσης. 

5. Οι εκπαιδευτές κατέχουν αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία στο πρόγραμμα CEH 
(Certified Ethical Hacker) τουλάχιστον 144 ωρών. 

6. Η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η Ελληνική και η Αγγλική με καλή γνώση και των δύο 
γλωσσών διδασκαλίας από τους Εκπαιδευτές. 

7. Συμμετοχή στις εξετάσεις του CEH των ανωτέρω οκτώ (8) Στελεχών της Διεύθυνσης 
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.  
Κάλυψη όλων των δαπανών συμμετοχής στις εξετάσεις. 

8 Χορήγηση Πιστοποίησης CEH στους επιτυχόντες των εξετάσεων.  
Κάλυψη όλων των δαπανών έκδοσης και χορήγησης της Πιστοποίησης.   

9 Η Πιστοποίηση χορηγείται από διεθνώς αναγνωρισμένο ανεξάρτητο Οργανισμό (EC-
Council ή ισοδύναμο).   
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ΤΜΗΜΑ 2 ΣΥΜΒΑΣΗ 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη   
Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)  
Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα, 10177 
Τηλ: 210 7710805 
Email: kemea@kemea.gr 

 

Στη ......................σήμερα την [ΗΜΕΡ/ΝIΑ] [ΜΗΝΑΣ] του έτους 2021 [ΗΜΕΡΑ] οι πιο κάτω 
συμβαλλόμενοι: 

Αφενός 

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ΚΕ.ΜΕ.Α» που 
εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177 με Α.Φ.Μ. 999333507, Δ.Ο.Υ. 
Ζωγράφου-ΙΒ Αθηνών νομίμως εκπροσωπούμενο από ........................................................., χάριν της οποίας 
καταρτίζεται η παρούσα σύμβαση ύστερα από την [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ] απόφαση 
κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του ανοικτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την 
από…………[ΗΜΕΡ/ΝΙΑ] Διακήρυξη. 

και αφετέρου 

[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει στην [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ], έχει 
αριθμό φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ] υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ] και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] σύμφωνα με το 
[ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ. Α.Ε. 
& Ε.Π.Ε.] η οποία αποκαλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 

[ή Η ένωση των εταιρειών η οποία αποτελείται από τις κάτωθι εταιρείες: 

Η ανώνυμη εταιρεία [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ], έχει αριθμό φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ], υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ. 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ] και εκπροσωπείται νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] 
σύμφωνα με το [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ. 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.] 

[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ], έχει αριθμό 
φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ], υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ] και εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] σύμφωνα με το [ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.] ή 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
«Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης στο πρόγραμμα CISA (Certified Information 
Security Auditor), στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση Προσωπικού της 
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας» και Κωδικό ΟΠΣ 5045473 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020.» 
Αριθμός Σύμβασης: ………………… 

Ποσό:                  ………………………….. (χωρίς Φ.Π.Α.) 

Φ.Π.Α (…….%) …….……………………. 

Ποσό:                  ………………………….. (με Φ.Π.Α.) 

Είδος: Παροχή Υπηρεσιών  

Ανάδοχος:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

CPV:  80550000-4, 79132000-8 (Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας 
και Πιστοποίησης) 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

mailto:kemea@kemea.gr
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εκπροσωπείται (η Ένωση Εταιρειών) νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ], δυνάμει του [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ] Συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης 
Ένωσης του Συμβολαιογράφου [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ] και η οποία (η Ένωση 
Εταιρειών) αποκαλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση κατακύρωσης, ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο πλαίσιο της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ αυτής την εκτέλεση της Σύμβασης «Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης», με 
Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045473. Οι υπηρεσίες περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα που ακολουθούν, 
καθώς και στο Παράρτημα Ι που επισυνάπτεται και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ  

Οι ακόλουθοι όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ και έχουν την έννοια 
που παρατίθεται αντίστοιχα στον καθένα: 

Ανάδοχος  Ο προσφέρων που έχει επιλεγεί και έχει κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση και 
να παρέχει τις υπηρεσίες.  

Αναθέτουσα αρχή Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) 

Κύριος του Έργου  Ελληνική Αστυνομία 

Αντίκλητος ή  

Εκπρόσωπος  

Το πρόσωπο που ο υποψήφιος ανάδοχος με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία 
περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, 
ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο 
για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας του ……………… με αυτόν.  

Διακήρυξη  Το από ……………….. τεύχος των προδιαγραφών που περιέχει την περιγραφή 
του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργήθηκε ο 
δημόσιος διαγωνισμός. 

ΕΠΕ Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών 

Υπηρεσίες 

 

Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης 

Προϋπολογισμός  Η εκτιμώμενη από την αναθέτουσα αρχή ως πιθανή δαπάνη για την 
υλοποίηση του έργου.  

Σύμβαση  Η συμφωνία που υπογράφεται για το σύνολο των τμημάτων των υπηρεσιών 
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, της .............. και του αναδόχου που έχει 
επιλεγεί. Περιλαμβάνει όλα τα νομικά, τεχνικά, εμπορικά και άλλα κείμενα και 
αλληλογραφία όπου μπορεί να γίνει παραπομπή για την εξακρίβωση των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών.  

Συμβατικά τεύχη  Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) 
και του αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη 
συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος:  

α. τη Σύμβαση,  

β. την Απόφαση Κατακύρωσης  

γ. την Προσφορά (Τεχνική και Οικονομική) του Αναδόχου και,  

δ. τη Διακήρυξη.  

Συμβατική Τιμή  Το συνολικό τίμημα της σύμβασης.  
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ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) αναθέτει και ο ανάδοχος αναλαμβάνει, 
έναντι της αμοιβής ………….. της παρούσας την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και πιστοποίησης 
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση Προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας» και Κωδικό ΟΠΣ(MIS)  
5045473, που στο εξής θα αναφέρονται ως «υπηρεσίες». Οι υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν 
σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της από …………… 
Διακήρυξης και της υπ’ αριθμ. [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.] απόφασης κατακύρωσης της ............................ 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 
μέσω της ΣΑΕ 4501 του Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και έχει λάβει κωδικό 
ενάριθμο Πράξης 2020ΣΕ45010000. 
 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 80550000-4, 79132000-8  

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 
 
Οι υπηρεσίες θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Παράρτημα I της παρούσας, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

Ειδικότερα, η παρούσα σύμβαση αφορά την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης στο 
πρόγραμμα CISA (Certified Information Security Auditor), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης 
«Κατάρτιση Προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045473, η οποία  έχει ενταχθεί στο Ε.Π. 
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 2014-2020. 

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1 Η σύμβαση διαρκεί από την υπογραφή της έως την ………….. (180 Ημέρες). 

Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

3.2 Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις 
που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα 
του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης 
που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 
4412/2016 και το άρθρο 13 της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

4.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 

4.2. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής, η επιτροπή παραλαβής:  

α. είτε  παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της 
σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,  

β. είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών 
ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.3. και 4.4.  

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

4.3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
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4.4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 4.3. ορίζονται τα ακόλουθα: 

α. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει 
να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

β. Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την 
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220. 

4.5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής 
της παραγράφου 4.2. ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 4.3., θεωρείται ότι η 
παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

4.6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 4.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει 
τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή 
παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

4.5. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους 
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας 
της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές 
ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  

4.6. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα 
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η  συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος 
και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 5 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των…. (ολογράφως και 
αριθμητικώς)…..€, ήτοι…(ολογράφως και αριθμητικώς)…€ , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α……..% 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα 
επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα 
περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του αναδόχου, που 
απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Κέντρου 
Μελετών Ασφάλειας.  

ΑΡΘΡΟ 6 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

6.1.  Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η 
πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, 
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καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει τον λογαριασμό του έργου «Κατάρτιση προσωπικού 
της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας», η 
οποία χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» του 
ΕΣΠΑ 2014-2020.  

 6.2.Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης. 

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

• 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται με 
χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

• 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία επιβαρύνεται με 

χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

• 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων και Προμηθειών, η οποία 
επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Επισημαίνεται ότι, η κράτηση 
υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων και Προμηθειών θα τεθεί σε ισχύ όταν εκδοθεί 
η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα ρυθμίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία 
κρατήσεων. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος, ήτοι 8% επί του καθαρού ποσού (αρ. 64 του Ν. 4172/2013), 

6.3. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών 
υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε τρίτο  
Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων του σε 
αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα, με σκοπό την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή λόγω 
σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό απ’ αυτά. 

ΑΡΘΡΟ 7 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. [ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ] εγγυητική 
επιστολή της [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑΣ] Τράπεζας συνολικού ποσού Ευρώ [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] και 
[ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] λεπτών [ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €] που αντιπροσωπεύει το 5% του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 
ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ του ΕΡΓΟΥ  για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 8 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

8.1 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας 
για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 
ζημίας που προκληθεί στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας ή σε τρίτους υποχρεούται μόνος ο 
συγκεκριμένος ανάδοχος προς την αποκατάστασή της. Έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του 
κάθε διαπίστωση παραλείψεως που διαπιστώνεται από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας. Κάθε 
παράλειψη που γνωστοποιείται εγγράφως πρέπει να επανορθώνεται από τον ανάδοχο μέσα σε 
εύλογη προθεσμία που καθορίζεται από την σύμβαση ή τάσσεται κατά περίπτωση από το Κέντρο 
Μελετών Ασφάλειας. Ο ανάδοχος έχει την  υποχρέωση να επανορθώνει τις ως άνω παραλείψεις, 
τόσο κατά την διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης όσο και μέχρι την οριστική 
παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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Ο αντισυμβαλλόμενος φέρει τον κίνδυνο για κάθε παράλειψη των υπηρεσιών που θα παραδοθούν 
στην αναθέτουσα αρχή σε εκτέλεση της σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία παραλαβής τους, 
υποχρεούμενος σε περίπτωση παράληψης  σε πλήρη αποκατάσταση τους. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το Κέντρο 
Μελετών Ασφάλειας, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 
σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

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 του Κέντρου Μελετών 
Ασφάλειας. Η Επιτροπή Παραλαβής έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που κρίνει ότι οι υπηρεσίες δεν 
εκτελούνται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, να εκφράσει γραπτώς και αιτιολογημένα τις 
απόψεις της. Ο ανάδοχος λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών, 
θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, μηδέ εξαιρουμένης και της αναδιοργάνωσης ή αντικατάστασης 
μέρους του προσωπικού του, που ασχολείται με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, ώστε να εξασφαλισθεί 
η έγκαιρη και ορθή εκτέλεσή τους. 

Ο ανάδοχος φέρει ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης. Ευθύνεται 
δε για κάθε είδους βλάβη ή έλλειψη από οιανδήποτε αιτία και εάν προέρχεται. 

Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να επανορθώσει τις διαπιστωθείσες παραλείψεις ή σε 
περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προς επανόρθωση προθεσμία, η επανόρθωση γίνεται 
από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας και αφαιρείται αυτοδικαίως από το συμβατικό αντάλλαγμα. 

 

8.2 Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής 

Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να διαθέτει στον αντισυμβαλλόμενο όλες τις πληροφορίες που της είναι 
απαραίτητες για την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας. 

8.3 Κοινές υποχρεώσεις Αναδόχου – Αναθέτουσας Αρχής 

Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης των συμβαλλομένων σε κάθε έγγραφο ορίζεται στις τρεις 3 εργάσιμες 
μέρες από την αποδεδειγμένη παραλαβή του. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει απάντηση, 
το περιεχόμενο του εγγράφου θεωρείται αποδεκτό. 

Στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης σχετικά με τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στις διάφορες 
δραστηριότητες του έργου θα ισχύουν τα ακόλουθα: 

Η γλώσσα συνεργασίας των στελεχών της αναθέτουσας αρχής και του Αναδόχου θα είναι η 
Ελληνική, σε γραπτό και προφορικό λόγο. 

Για την τυπική αλληλογραφία θα χρησιμοποιείται η Ελληνική γλώσσα. 

8.4 Πρόσθετες υποχρεώσεις σε περίπτωση Ένωσης 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση, θα είναι από κοινού 
και εις ολόκληρο έκαστο εξ’ αυτών υπεύθυνο έναντι της αναθέτουσας αρχής για την εκπλήρωση 
όλων των απορρεουσών από τη σύμβαση υποχρεώσεών τους, ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής 
και του προσώπου (φυσικού ή νομικού) που προσφέρει το αντικείμενο της σύμβασης ή ενεργεί 
γενικότερα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ένωσης. 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 της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της 
Ένωσης, 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. 
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ΑΡΘΡΟ 9 ΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΚΙΝΔΥΝΟΙ-ΖΗΜΙΑ 

Η αναθέτουσα αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν 
παραλείψεις του αντικειμένου της σύμβασης ή από κάθε άλλη αιτία, μέχρι την ημερομηνία οριστικής 
παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης. 

Μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, και μόνο τότε, ο ανάδοχος 
απαλλάσσεται από τις πιο πάνω υποχρεώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 10 ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Ο ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την αναθέτουσα αρχή σε περίπτωση παραλείψεων του 
αντικειμένου στις εγκαταστάσεις της, αν τα περιστατικά οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του 
προσωπικού του αναδόχου και των καθ’ οιονδήποτε τρόπον μετ’ αυτού συνδεομένων για την 
παροχή των υπηρεσιών.  

ΑΡΘΡΟ 11 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Επιπροσθέτως, ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση, 
χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, εκτός από τις περιπτώσεις που 
υπαγορεύονται από τις Αρχές, π.χ. το Χρηματιστήριο, και την τυχόν συμμετοχή του σε άλλους 
διαγωνισμούς, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του 
απέναντι στην αναθέτουσα αρχή και δεν δεσμεύει την αναθέτουσα αρχή με κανένα τρόπο χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία της αναθέτουσας αρχής που θα περιέλθουν στην αντίληψη του 
αναδόχου (γραπτά και προφορικά) κατά την υλοποίηση της σύμβασης αυτού θεωρούνται 
εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο ανάδοχος και η 
αναθέτουσα αρχή κρατούν μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από την 
εκτέλεση της Σύμβασης και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, και στους 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού συνδεόμενους για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος και η αναθέτουσα αρχή αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους 
υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με το αντικείμενο της σύμβασης και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι 
υπάλληλοι είναι εν γνώσει και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας. Ο ανάδοχος επιβάλλει 
αυτή την υποχρέωση στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού συνδεόμενους για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες είναι 
εμπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε είδους υλικό που η αναθέτουσα αρχή θα παραδώσει στον 
ανάδοχο, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της σύμβασης. 

Καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης και μετά την λήξη ή λύση αυτής, το προσωπικό του αναδόχου 
θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε 
τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση 
των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
τηρεί όλες τις προϋποθέσεις προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές 
προσδιορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και οφείλει αποζημίωση στην αναθέτουσα αρχή για 
οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική άμεση ή έμμεση προκύψει από την παράβαση της σχετικής 
νομοθεσίας. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία στους 
χώρους που θα προσδιορίζονται στη σύμβαση και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, 
αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να ενημερώνει την αναθέτουσα αρχή για τα μέτρα που παίρνει στην κατεύθυνση αυτή. 

Ειδικότερα, ο ανάδοχος υποχρεούται, ως ενεργών την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, να εκτελεί την εργασία κατ’ εντολή της αναθέτουσας αρχής, και βαρύνεται αναλόγως 
με όλες τις υποχρεώσεις της αναθέτουσας αρχής που προκύπτουν από τις διατάξεις του Ν. 
2472/1997. Σε κάθε περίπτωση παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων του αναδόχου, πέραν από 
τα ειδικά προβλεπόμενα στη διακήρυξη ή τη σύμβαση, ισχύουν και οι κυρώσεις του Ν.2472/1997. 
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Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του 
αναδόχου, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας», να κοστολογήσει και να απαιτήσει πληρωμή για όλες τις άμεσες και 
έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημιές που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να 
προβεί στην καταγγελία της σύμβασης, εξαιτίας υπαιτιότητας του αναδόχου, κηρύσσοντάς τον 
έκπτωτο. 

ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Η αναθέτουσα αρχή αποκτά όλα τα απαραίτητα δικαιώματα επί  κάθε σχετικού έγγραφου, που 
αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. 

Ο ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα 
στοιχεία στην αναθέτουσα αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 13 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

13.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016,  εάν : 

α. δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και  

β.  υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των  
παρατάσεων.  

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης κατά την παράγραφο 8.5.1 της παρούσης, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη  περιγραφή των ενεργειών στις 
οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη 
προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι 
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε 
χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην 
απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και 
αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.  

13.2.  Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός 
αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

13.3.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου με καθυστέρηση, επιβάλλονται 
εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Οι ποινικές 
ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 15 ημέρες (50% 
του μήνα) επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών 
που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β. για καθυστέρηση που υπερβαίνει τις 15 ημέρες επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς Φ.Π.Α. επί 
της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ. οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τυχόν τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται 
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 



 

 

 

 Σελίδα 84 

 

τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

ΑΡΘΡΟ 14 ΠΤΩΧΕΥΣΗ  

Εάν ο ανάδοχος κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ή σε αναγκαστική διαχείριση ή εκδοθεί εντολή 
κατάσχεσης εναντίον του ή συμβιβαστεί με τους πιστωτές του ή αρχίσει να διαλύεται χωρίς τούτο 
να αποτελεί εκούσια διάλυση με σκοπό την ανασυγκρότηση ή συγχώνευση και συνέχιση των 
εργασιών του, η αναθέτουσα αρχή δύναται να τερματίσει τη Σύμβαση πάραυτα με έγγραφη δήλωσή 
της προς τον ανάδοχο, το σύνδικο ή τον εκκαθαριστή ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο ανατίθεται η 
εκτέλεση αυτής της σύμβασης. 

Αν ισχύει ένα από τα παραπάνω περιστατικά ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην 
αναθέτουσα αρχή δωρεάν πάσης φύσεως έγγραφα τα οποία ήλθαν στην κατοχή του κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. φωτοτυπίες ταυτοτήτων, διαβατηρίων κ.λ.π). 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και οποιοδήποτε από τα μέλη του 
κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε αναγκαστική διαχείριση ή τεθεί σε εκκαθάριση είναι 
δυνατόν, εκτός από τον τερματισμό της σύμβασης, να συνεχισθεί η εκτέλεση της σύμβασης από τους 
υπόλοιπους μετέχοντες στην Κοινοπραξία, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν την σύμβαση σύμφωνα με 
τους όρους της σύμβασης, είτε μόνοι τους, είτε συμπράττοντας με άλλον σε αντικατάσταση του 
ελλείποντος μέλους, εφόσον ζητηθεί από τους υπόλοιπους μετέχοντες στην Ένωση/Κοινοπραξία 
εντός εύλογου χρόνου και εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 15 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής, ή οποιοδήποτε 
δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο. 

ΑΡΘΡΟ 16 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

Παράταση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Παραλαβής και έκδοση σχετικής απόφασης της αναθέτουσας αρχής. Παράταση γίνεται σε 
περίπτωση ύπαρξης σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης 
υλοποίησής του ή στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία (δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις). Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα 
του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 17 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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 2.2.3.1 της διακήρυξης της σύμβασης 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. 

Η καταγγελία της σύμβασης είναι δυνατόν να γίνει από την αναθέτουσα αρχή για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, οποτεδήποτε, χωρίς αποζημίωση, με έγγραφη πλήρως αιτιολογημένη καταγγελία, της 
οποίας τα αποτελέσματα αρχίζουν μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της 
και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν αρθεί οι λόγοι που επέβαλαν την καταγγελία αυτή ή δεν 
τελεσφόρησαν οι διαπραγματεύσεις και δεν έγινε ανάκληση της καταγγελίας. 
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ΑΡΘΡΟ 18 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΕΛΕΓΧΟΙ 

18.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχθεί τη συμπερίληψη των υπηρεσιών στον κατάλογο των 
δράσεων / έργων που χρηματοδοτούνται από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση 
Δημόσιου Τομέα 2014-2020» και στον οποίο δημοσιοποιούνται ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά 
με το δικαιούχο, τον τίτλο του Έργου και το ύψος της χρηματοδότησης που του χορηγείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

18.2 Καθόσον το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), η αναθέτουσα 
αρχή υποχρεούται να δέχεται ελέγχους από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. και της Ελλάδας, όπως αυτά 
προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης και διαχείρισης έργων 
συγχρηματοδοτούμενων μέσω του ΕΣΠΑ. Στους ελέγχους αυτούς ενδέχεται μέρος της διαδρομής 
ελέγχου να αποτελέσει και ο Ανάδοχος του εν λόγω Έργου. 

18.3 Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του 
αντικειμένου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές 
συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις 
κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 19 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της διακήρυξης της σύμβασης και 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, η οποία θα 
αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών που 
δημιουργούνται από τη σύμβαση, θα λυθεί από αρμόδια Δικαστήρια της ..........................., όπου 
βρίσκεται η έδρα της ......................, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης μαζί με το παράρτημα Ι της κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο 
οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν 
ρυθμίζονται από αυτή ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι – αντιφατικοί όροι και 
διατάξεις αυτής, ισχύουν όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: 

α. η [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ] απόφαση κατακύρωσης αποτελεσμάτων Διαγωνισμού 

β. η από [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ] προσφορά του αναδόχου 

γ. η από …………….. διακήρυξη της αναθέτουσας αρχής 

ΑΡΘΡΟ 20 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 
άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του ν. 4412/2016, να υποβάλει προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία τριάντα (30)ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδια αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή
  
ΑΡΘΡΟ 21 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του αν η 
παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα 
βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι ο ανάδοχος που πλήττεται από το περιστατικό 
ανωτέρας βίας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις 
του γεγονότος ανωτέρας βίας. Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και 
αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της σύμβασης. 
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Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία και δεδομένου ότι εντός αυτών των 20 ημερών κατέβαλε όλες τις 
απαραίτητες προσπάθειες να αποκαταστήσει μερικώς ή ολικώς την παράλειψη αυτή αλλά 
αποδεδειγμένα δεν κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα αναφέρει εγγράφως και να 
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν 
προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την 
ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

ΑΡΘΡΟ 22 ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα. 

Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον ανάδοχο η σύνταξη της σύμβασης και σε άλλη γλώσσα, ο 
ανάδοχος αναλαμβάνει με ευθύνη και έξοδά του την επίσημη μετάφραση του Ελληνικού κειμένου. 
Μεταξύ των δύο κειμένων που θα υπογραφούν αυθεντικό θεωρείται το Ελληνικό κείμενο, το οποίο 
και κατισχύει σε κάθε περίπτωση. 

ΑΡΘΡΟ 23 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Οι προβλεπόμενες από την παρούσα σύμβαση έγγραφες γνωστοποιήσεις και δηλώσεις πρέπει να 
γίνονται στην ελληνική γλώσσα και να διαβιβάζονται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή και 
απόδειξη παραλαβής ή με fax, σε κάθε περίπτωση στα στοιχεία επικοινωνίας των μερών που 
αναγράφονται παρακάτω: 

Προς την ............: Προς τον Ανάδοχο: 

Όνομα: Όνομα Αντικλήτου: 

Ιδιότητα: Ιδιότητα: 

Διεύθυνση: Διεύθυνση: 

Οδός: Οδός: 

Αριθμός: Αριθμός: 

Τ.Κ: Τ.Κ: 

Πόλη: Πόλη: 

Τηλέφωνο: Τηλέφωνο: 

Φαξ: Φαξ: 

E-mail: E-mail: 

Η παρούσα σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους 
σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. Από τα τέσσερα (4) πρωτότυπα, τα τρία κατατέθηκαν στην αναθέτουσα 
αρχή και ένα έλαβε ο ανάδοχος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Συμβατικού Αντικειμένου.  

Ι. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο των δράσεων και πρωτοβουλιών που 
αναπτύσσει, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, σε θέματα ασφάλειας, ανέλαβε την 
υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Κατάρτιση προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας», η οποία συγχρηματοδοτείται από το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Η Δράση στοχεύει σε μία ολιστική εξειδίκευση του προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας  (ΔΙ.Δ.Η.Ε./Α.Ε.Α.) σε σύγχρονα 
θέματα ασφάλειας του κυβερνοχώρου, που άπτονται επακριβώς των καθηκόντων του, γεγονός που 
θα συμβάλλει στην επιστημονική τεκμηρίωση των ερευνών και αναλύσεων των εγκλημάτων στο 
χώρο του Διαδικτύου, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων. 

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και πιστοποίησης αποσκοπεί στην κατάρτιση στελεχών της 
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα  
κυβερνοασφάλειας. 

Πιο ειδικά, οι εκπαιδευόμενοι θα καταρτιστούν στο διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα :                                                          

CISA (Certified Information Systems Auditor)  

Το πρόγραμμα παρέχει πιστοποίηση στον έλεγχο και την ασφάλεια συστημάτων πληροφορικής. 

Το πρόγραμμα παρέχει ειδίκευση στην αναγνώριση, διαλογή, συλλογή & διατήρηση ψηφιακών 
τεκμήριων.  

 

ΙΙ. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της Δράσης θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις παρακάτω 
προδιαγραφές: 

Α) Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Η Σύμβαση θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις και ειδικότερα τη φάση της εκπαίδευσης με σκοπό την 
προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις και στη φάση των εξετάσεων. Στους συμμετέχοντες  που 
θα επιτύχουν στις εξετάσεις θα χορηγηθεί  αντίστοιχη Πιστοποίηση από ανεξάρτητο διεθνώς 
αναγνωρισμένο Οργανισμό.   

Β) Προδιαγραφές υλοποίησης 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης, σε συνεργασία με ανεξάρτητους 
διεθνώς αναγνωρισμένους Οργανισμούς. 

Γ) Μεθοδολογία και οργάνωση της υλοποίησης 

Ο Ανάδοχος θα οργανώσει την υλοποίηση του προγράμματος σύμφωνα με την παρακάτω 
μεθοδολογία: 

Αρχικά θα συγκροτήσει μία Ομάδα Διοίκησης Έργου η οποία, στη συνέχεια, θα οργανώσει τη 
μεθοδολογία βάσει της οποίας θα υλοποιηθεί το φυσικό αντικείμενο του προγράμματος. Η 
μεθοδολογία θα περιλαμβάνει, τον τόπο και τρόπο εκπαίδευσης, τον τόπο και τρόπο συμμετοχής 
στις εξετάσεις, το πρόγραμμα Εκπαίδευσης, την Ομάδα Έργου (Εκπαιδευτές), τα παραδοτέα καθώς 
και το χρονοδιάγραμμα, ως αναλυτικά περιγράφονται στα παρακάτω πεδία.  

Δ) Ομάδα Διοίκησης Έργου 

Με απόφαση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου θα οριστεί η Ομάδα Διοίκησης Έργου, η οποία 
θα αποτελείται από δύο έμπειρα διοικητικά Στελέχη του Αναδόχου. Η Ομάδα Διοίκησης θα αναλάβει 
την οργάνωση της μεθοδολογίας υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου (πεδίο Γ) του 
προγράμματος. Σκοπός των Ομάδων είναι ο συνεχής συντονισμός και παρακολούθηση των 
επιμέρους φάσεων του προγράμματος, σύμφωνα με την μεθοδολογία υλοποίησης τους. 
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Ε) Μεθοδολογία και Τόπος Εκπαίδευσης  

Η παροχή της εκπαίδευσης στα Στελέχη της ΔΙ.Δ.Η.Ε. θα είναι δια ζώσης.  

Η εκπαίδευση έχει ως σκοπό την προετοιμασία των Στελεχών για συμμετοχή στις εξετάσεις για 
απόκτηση πιστοποίησης, οι οποίες διοργανώνονται από τον ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό που 
παρέχει την Πιστοποίηση.  

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα σε κατάλληλη εκπαιδευτική αίθουσα που διαθέτει 
ο  ανάδοχος.  

Ο αριθμός των Στελεχών της ΔΙ.Δ.Η.Ε., οι ελάχιστες ώρες εκπαίδευσης και ο τόπος εκπαίδευσης του 
προγράμματος, αναφέρονται στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών (Πεδίο ΙΙI). 

Κατά την εκπαίδευση απαιτείται να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις και να εφαρμόζονται  όλοι 
οι υγειονομικοί κανόνες που ισχύουν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού (covid-19), 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που η νομοθεσία  απαγορεύει τη διεξαγωγή δια 
ζώσης εων, επιτρέπεται η διεξαγωγή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τη χρήση συστημάτων 
πληροφορικής και επικοινωνίας, εφόσον δεν μειώνεται η ποιότητα την παρεχόμενης εκπαίδευσης.    

Στ) Μεθοδολογία και Τόπος Εξετάσεων 

Οι εξετάσεις διοργανώνονται και διενεργούνται από τον ανεξάρτητο διεθνή Οργανισμό που παρέχει 
την αντίστοιχη Πιστοποίηση, με την υποστήριξη του Αναδόχου.  

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα σε κατάλληλη εκπαιδευτική αίθουσα που διαθέτει 
ο ανάδοχος.  

Ο αριθμός των Στελεχών της ΔΙ.Δ.Η.Ε. και ο τόπος εξέτασης του προγράμματος, αναφέρονται στον 
Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών (Πεδίο ΙΙI). 

Κατά τις εξετάσεις απαιτείται να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις και να εφαρμόζονται  όλοι οι 
υγειονομικοί κανόνες που ισχύουν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού (covid-19), 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που η νομοθεσία  απαγορεύει τη διεξαγωγή δια 
ζώσης εξετάσεων, επιτρέπεται η διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξετάσεων, με τη χρήση συστημάτων 
πληροφορικής και επικοινωνίας, εφόσον δεν μειώνεται η ποιότητα την παρεχόμενης εκπαίδευσης.    

Ζ) Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει όλη την διδακτική ύλη που προβλέπεται για το 
πρόγραμμα, με σκοπό την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των Στελεχών της ΔΙ.Δ.Η.Ε. για επιτυχή 
συμμετοχή στις εξετάσεις. Το ακριβές πρόγραμμα εκπαίδευσης παρέχεται απ’ ευθείας από τον 
ανεξάρτητο διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό που παρέχει την εκάστοτε Πιστοποίηση.  

Η) Ομάδα Έργου  

Η Ομάδα Έργου θα περιλαμβάνει τους Εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παροχή της 
εκπαίδευσης του προγράμματος. Οι εκπαιδευτές θα οριστούν από την Ομάδα Διοίκησης Έργου 
(Πεδίο Δ) με κριτήριο τη διδακτική εμπειρία που κατέχουν στο πρόγραμμα. Η διδακτική εμπειρία 
καθορίζεται με την κατοχή τουλάχιστον τριπλάσιων διδακτικών ωρών σε σύγκριση με τις 
διδακτικές ώρες που προβλέπει το πρόγραμμα, ως αναλύονται στον Πίνακα Τεχνικών 
Προδιαγραφών (Πεδίο ΙΙI). 

Θ) Παραδοτέα 

Παραδοτέα θα είναι το πρόγραμμα εκπαίδευσης, η βεβαίωση παρακολούθησης της εκπαίδευσης του 
Αναδόχου και το αποτέλεσμα της εξέτασης (επιτυχές ή μη) των συμμετεχόντων Στελεχών της 
ΔΙ.Δ.Η.Ε., από τους ανεξάρτητους διεθνώς αναγνωρισμένους Οργανισμούς  που οργανώνουν και 
διεξάγουν τις εξετάσεις.  

Ι) Χρονοδιάγραμμα 

Η υλοποίηση του συνόλου των ανωτέρω  αναφερόμενων επιμέρους ενεργειών (Πεδία Α έως Θ) του 
φυσικού αντικειμένου του προγράμματος θα πρέπει να ολοκληρωθεί από τον Ανάδοχο εντός του 



 

 

 

 Σελίδα 89 

 

χρονοδιαγράμματος το οποίο θα καθορίζεται στη μεθοδολογία που θα καταρτίσει η Ομάδα 
Διοίκησης Έργου του Αναδόχου (Πεδία Γ και Δ). Το χρονοδιάγραμμα θα έχει διάρκεια, κατά μέγιστο 
χρόνο, εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

ΙΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

 
CISA (Certified Information Security Auditor) 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 24 ωρών (3 ημέρες). 
2. Η εκπαίδευση αφορά τον έλεγχο και την ασφάλεια συστημάτων πληροφορικής. 
3. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, τους παρακάτω θεματικούς άξονες: 

• IS Audit Process 
• IT Governance 
• Information Systems Acquisition, Development and Implementation 
• Information Systems Operations, Maintenance and Support 
• Protection of Information Assets 

4. Εκπαίδευση, συνολικής διάρκειας 24 ωρών (3 ημέρες), σε συνολικά έξι (6) Στελέχη της 
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό την 
προετοιμασία τους για συμμετοχή στις εξετάσεις CISA. Ειδικότερα, πέντε (5) Στελέχη θα 
είναι από την Αθήνα και ένα (1) από τη Θεσσαλονίκη. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί 
στην Αθήνα σε κατάλληλη αίθουσα που διαθέτει ο οικονομικός φορέας. 
Κάλυψη όλων των δαπανών εκπαίδευσης. 

5. Οι εκπαιδευτές κατέχουν αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία στο πρόγραμμα CISA 
(Certified Information Security Auditor). τουλάχιστον 72 ωρών. 

6. Η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η Ελληνική και η Αγγλική με καλή γνώση και των δύο 
γλωσσών διδασκαλίας από τους Εκπαιδευτές. 

7. Συμμετοχή στις εξετάσεις του CISA των ανωτέρω έξι (6) Στελεχών της Διεύθυνσης Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Κάλυψη όλων των δαπανών συμμετοχής στις εξετάσεις. 

8. Χορήγηση Πιστοποίησης CISA στους επιτυχόντες των εξετάσεων.  
Κάλυψη όλων των δαπανών έκδοσης και χορήγησης της Πιστοποίησης.   

9. Η Πιστοποίηση χορηγείται από διεθνώς αναγνωρισμένο ανεξάρτητο Οργανισμό (ISACA ή 
ισοδύναμο). 
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ΤΜΗΜΑ 3 ΣΥΜΒΑΣΗ 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη   
Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)  
Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα, 10177 
Τηλ: 210 7710805 
Email: kemea@kemea.gr 

 

Στη ......................σήμερα την [ΗΜΕΡ/ΝIΑ] [ΜΗΝΑΣ] του έτους 2021 [ΗΜΕΡΑ] οι πιο κάτω 
συμβαλλόμενοι: 

Αφενός 

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ΚΕ.ΜΕ.Α» που 
εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177 με Α.Φ.Μ. 999333507, Δ.Ο.Υ. 
Ζωγράφου-ΙΒ Αθηνών νομίμως εκπροσωπούμενο από ........................................................., χάριν της οποίας 
καταρτίζεται η παρούσα σύμβαση ύστερα από την [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ] απόφαση 
κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του ανοικτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την 
από…………[ΗΜΕΡ/ΝΙΑ] Διακήρυξη. 

και αφετέρου 

[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει στην [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ], έχει 
αριθμό φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ] υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ] και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] σύμφωνα με το 
[ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ. Α.Ε. 
& Ε.Π.Ε.] η οποία αποκαλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 

[ή Η ένωση των εταιρειών η οποία αποτελείται από τις κάτωθι εταιρείες: 

Η ανώνυμη εταιρεία [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ], έχει αριθμό φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ], υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ. 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ] και εκπροσωπείται νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] 
σύμφωνα με το [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ. 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.] 

[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ], έχει αριθμό 
φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ], υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ] και εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] σύμφωνα με το [ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.] ή 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
«Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης στο πρόγραμμα CISM (Certified Information 
Security Manager), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση Προσωπικού 
της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας» και Κωδικό ΟΠΣ 5045473 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020.» 
Αριθμός Σύμβασης: ………………… 

Ποσό:                  ………………………….. (χωρίς Φ.Π.Α.) 

Φ.Π.Α (…….%) …….……………………. 

Ποσό:                  ………………………….. (με Φ.Π.Α.) 

Είδος: Παροχή Υπηρεσιών  

Ανάδοχος:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

CPV:  80550000-4, 79132000-8 (Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας 
και Πιστοποίησης) 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

mailto:kemea@kemea.gr
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εκπροσωπείται (η Ένωση Εταιρειών) νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ], δυνάμει του [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ] Συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης 
Ένωσης του Συμβολαιογράφου [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ] και η οποία (η Ένωση 
Εταιρειών) αποκαλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση κατακύρωσης, ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο πλαίσιο της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ αυτής την εκτέλεση της Σύμβασης «Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης», με 
Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045473. Οι υπηρεσίες περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα που ακολουθούν, 
καθώς και στο Παράρτημα Ι που επισυνάπτεται και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ  

Οι ακόλουθοι όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ και έχουν την έννοια 
που παρατίθεται αντίστοιχα στον καθένα: 

Ανάδοχος  Ο προσφέρων που έχει επιλεγεί και έχει κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση και 
να παρέχει τις υπηρεσίες.  

Αναθέτουσα αρχή Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) 

Κύριος του Έργου  Ελληνική Αστυνομία 

Αντίκλητος ή  

Εκπρόσωπος  

Το πρόσωπο που ο υποψήφιος ανάδοχος με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία 
περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, 
ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο 
για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας του ……………… με αυτόν.  

Διακήρυξη  Το από ……………….. τεύχος των προδιαγραφών που περιέχει την περιγραφή 
του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργήθηκε ο 
δημόσιος διαγωνισμός. 

ΕΠΕ Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών 

Υπηρεσίες 

 

Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης 

Προϋπολογισμός  Η εκτιμώμενη από την αναθέτουσα αρχή ως πιθανή δαπάνη για την 
υλοποίηση του έργου.  

Σύμβαση  Η συμφωνία που υπογράφεται για το σύνολο των τμημάτων των υπηρεσιών 
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, της .............. και του αναδόχου που έχει 
επιλεγεί. Περιλαμβάνει όλα τα νομικά, τεχνικά, εμπορικά και άλλα κείμενα και 
αλληλογραφία όπου μπορεί να γίνει παραπομπή για την εξακρίβωση των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών.  

Συμβατικά τεύχη  Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) 
και του αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη 
συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος:  

α. τη Σύμβαση,  

β. την Απόφαση Κατακύρωσης  

γ. την Προσφορά (Τεχνική και Οικονομική) του Αναδόχου και,  

δ. τη Διακήρυξη.  

Συμβατική Τιμή  Το συνολικό τίμημα της σύμβασης.  
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ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) αναθέτει και ο ανάδοχος αναλαμβάνει, 
έναντι της αμοιβής ………….. της παρούσας την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και πιστοποίησης 
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση Προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας» και Κωδικό ΟΠΣ(MIS)  
5045473, που στο εξής θα αναφέρονται ως «υπηρεσίες». Οι υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν 
σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της από …………… 
Διακήρυξης και της υπ’ αριθμ. [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.] απόφασης κατακύρωσης της ............................ 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 
μέσω της ΣΑΕ 4501 του Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και έχει λάβει κωδικό 
ενάριθμο Πράξης 2020ΣΕ45010000. 
 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 80550000-4, 79132000-8 

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 
 
Οι υπηρεσίες θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Παράρτημα I της παρούσας, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

Ειδικότερα, η παρούσα σύμβαση αφορά την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης CISM 
(Certified Information Security Manager), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση 
Προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045473, η οποία  έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση 
Δημόσιου Τομέα» 2014-2020. 

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1 Η σύμβαση διαρκεί από την υπογραφή της έως την ………….. (180 Ημέρες). 

Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

3.2 Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις 
που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα 
του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης 
που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 
4412/2016 και το άρθρο 13 της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

4.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 

4.2. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής, η επιτροπή παραλαβής:  

α. είτε  παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της 
σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,  

β. είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών 
ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.3. και 4.4.  

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

4.3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
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4.4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 4.3. ορίζονται τα ακόλουθα: 

α. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει 
να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

β. Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την 
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220. 

4.5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής 
της παραγράφου 4.2. ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 4.3., θεωρείται ότι η 
παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

4.6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 4.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει 
τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή 
παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

4.5. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους 
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας 
της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές 
ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  

4.6. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα 
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η  συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος 
και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 5 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των…. (ολογράφως και 
αριθμητικώς)…..€, ήτοι…(ολογράφως και αριθμητικώς)…€ , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α……..% 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα 
επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα 
περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του αναδόχου, που 
απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Κέντρου 
Μελετών Ασφάλειας.  

ΑΡΘΡΟ 6 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

6.1.  Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η 
πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, 
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καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει τον λογαριασμό του έργου «Κατάρτιση προσωπικού 
της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας», η 
οποία χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» του 
ΕΣΠΑ 2014-2020.  

 6.2.Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης. 

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

• 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται με 
χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

• 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία επιβαρύνεται με 

χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

• 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων και Προμηθειών, η οποία 
επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Επισημαίνεται ότι, η κράτηση 
υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων και Προμηθειών θα τεθεί σε ισχύ όταν εκδοθεί 
η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα ρυθμίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία 
κρατήσεων. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος, ήτοι 8% επί του καθαρού ποσού (αρ. 64 του Ν. 4172/2013), 

6.3. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών 
υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε τρίτο  
Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων του σε 
αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα, με σκοπό την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή λόγω 
σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό απ’ αυτά. 

ΑΡΘΡΟ 7 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. [ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ] εγγυητική 
επιστολή της [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑΣ] Τράπεζας συνολικού ποσού Ευρώ [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] και 
[ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] λεπτών [ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €] που αντιπροσωπεύει το 5% του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 
ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ του ΕΡΓΟΥ  για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 8 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

8.1 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας 
για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 
ζημίας που προκληθεί στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας ή σε τρίτους υποχρεούται μόνος ο 
συγκεκριμένος ανάδοχος προς την αποκατάστασή της. Έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του 
κάθε διαπίστωση παραλείψεως που διαπιστώνεται από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας. Κάθε 
παράλειψη που γνωστοποιείται εγγράφως πρέπει να επανορθώνεται από τον ανάδοχο μέσα σε 
εύλογη προθεσμία που καθορίζεται από την σύμβαση ή τάσσεται κατά περίπτωση από το Κέντρο 
Μελετών Ασφάλειας. Ο ανάδοχος έχει την  υποχρέωση να επανορθώνει τις ως άνω παραλείψεις, 
τόσο κατά την διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης όσο και μέχρι την οριστική 
παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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Ο αντισυμβαλλόμενος φέρει τον κίνδυνο για κάθε παράλειψη των υπηρεσιών που θα παραδοθούν 
στην αναθέτουσα αρχή σε εκτέλεση της σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία παραλαβής τους, 
υποχρεούμενος σε περίπτωση παράληψης  σε πλήρη αποκατάσταση τους. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το Κέντρο 
Μελετών Ασφάλειας, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 
σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

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 του Κέντρου Μελετών 
Ασφάλειας. Η Επιτροπή Παραλαβής έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που κρίνει ότι οι υπηρεσίες δεν 
εκτελούνται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, να εκφράσει γραπτώς και αιτιολογημένα τις 
απόψεις της. Ο ανάδοχος λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών, 
θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, μηδέ εξαιρουμένης και της αναδιοργάνωσης ή αντικατάστασης 
μέρους του προσωπικού του, που ασχολείται με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, ώστε να εξασφαλισθεί 
η έγκαιρη και ορθή εκτέλεσή τους. 

Ο ανάδοχος φέρει ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης. Ευθύνεται 
δε για κάθε είδους βλάβη ή έλλειψη από οιανδήποτε αιτία και εάν προέρχεται. 

Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να επανορθώσει τις διαπιστωθείσες παραλείψεις ή σε 
περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προς επανόρθωση προθεσμία, η επανόρθωση γίνεται 
από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας και αφαιρείται αυτοδικαίως από το συμβατικό αντάλλαγμα. 

 

8.2 Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής 

Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να διαθέτει στον αντισυμβαλλόμενο όλες τις πληροφορίες που της είναι 
απαραίτητες για την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας. 

8.3 Κοινές υποχρεώσεις Αναδόχου – Αναθέτουσας Αρχής 

Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης των συμβαλλομένων σε κάθε έγγραφο ορίζεται στις τρεις 3 εργάσιμες 
μέρες από την αποδεδειγμένη παραλαβή του. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει απάντηση, 
το περιεχόμενο του εγγράφου θεωρείται αποδεκτό. 

Στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης σχετικά με τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στις διάφορες 
δραστηριότητες του έργου θα ισχύουν τα ακόλουθα: 

Η γλώσσα συνεργασίας των στελεχών της αναθέτουσας αρχής και του Αναδόχου θα είναι η 
Ελληνική, σε γραπτό και προφορικό λόγο. 

Για την τυπική αλληλογραφία θα χρησιμοποιείται η Ελληνική γλώσσα. 

8.4 Πρόσθετες υποχρεώσεις σε περίπτωση Ένωσης 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση, θα είναι από κοινού 
και εις ολόκληρο έκαστο εξ’ αυτών υπεύθυνο έναντι της αναθέτουσας αρχής για την εκπλήρωση 
όλων των απορρεουσών από τη σύμβαση υποχρεώσεών τους, ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής 
και του προσώπου (φυσικού ή νομικού) που προσφέρει το αντικείμενο της σύμβασης ή ενεργεί 
γενικότερα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ένωσης. 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 της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της 
Ένωσης, 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. 
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ΑΡΘΡΟ 9 ΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΚΙΝΔΥΝΟΙ-ΖΗΜΙΑ 

Η αναθέτουσα αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν 
παραλείψεις του αντικειμένου της σύμβασης ή από κάθε άλλη αιτία, μέχρι την ημερομηνία οριστικής 
παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης. 

Μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, και μόνο τότε, ο ανάδοχος 
απαλλάσσεται από τις πιο πάνω υποχρεώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 10 ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Ο ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την αναθέτουσα αρχή σε περίπτωση παραλείψεων του 
αντικειμένου στις εγκαταστάσεις της, αν τα περιστατικά οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του 
προσωπικού του αναδόχου και των καθ’ οιονδήποτε τρόπον μετ’ αυτού συνδεομένων για την 
παροχή των υπηρεσιών.  

ΑΡΘΡΟ 11 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Επιπροσθέτως, ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση, 
χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, εκτός από τις περιπτώσεις που 
υπαγορεύονται από τις Αρχές, π.χ. το Χρηματιστήριο, και την τυχόν συμμετοχή του σε άλλους 
διαγωνισμούς, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του 
απέναντι στην αναθέτουσα αρχή και δεν δεσμεύει την αναθέτουσα αρχή με κανένα τρόπο χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία της αναθέτουσας αρχής που θα περιέλθουν στην αντίληψη του 
αναδόχου (γραπτά και προφορικά) κατά την υλοποίηση της σύμβασης αυτού θεωρούνται 
εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο ανάδοχος και η 
αναθέτουσα αρχή κρατούν μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από την 
εκτέλεση της Σύμβασης και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, και στους 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού συνδεόμενους για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος και η αναθέτουσα αρχή αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους 
υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με το αντικείμενο της σύμβασης και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι 
υπάλληλοι είναι εν γνώσει και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας. Ο ανάδοχος επιβάλλει 
αυτή την υποχρέωση στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού συνδεόμενους για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες είναι 
εμπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε είδους υλικό που η αναθέτουσα αρχή θα παραδώσει στον 
ανάδοχο, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της σύμβασης. 

Καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης και μετά την λήξη ή λύση αυτής, το προσωπικό του αναδόχου 
θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε 
τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση 
των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
τηρεί όλες τις προϋποθέσεις προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές 
προσδιορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και οφείλει αποζημίωση στην αναθέτουσα αρχή για 
οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική άμεση ή έμμεση προκύψει από την παράβαση της σχετικής 
νομοθεσίας. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία στους 
χώρους που θα προσδιορίζονται στη σύμβαση και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, 
αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να ενημερώνει την αναθέτουσα αρχή για τα μέτρα που παίρνει στην κατεύθυνση αυτή. 

Ειδικότερα, ο ανάδοχος υποχρεούται, ως ενεργών την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, να εκτελεί την εργασία κατ’ εντολή της αναθέτουσας αρχής, και βαρύνεται αναλόγως 
με όλες τις υποχρεώσεις της αναθέτουσας αρχής που προκύπτουν από τις διατάξεις του Ν. 
2472/1997. Σε κάθε περίπτωση παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων του αναδόχου, πέραν από 
τα ειδικά προβλεπόμενα στη διακήρυξη ή τη σύμβαση, ισχύουν και οι κυρώσεις του Ν.2472/1997. 
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Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του 
αναδόχου, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας», να κοστολογήσει και να απαιτήσει πληρωμή για όλες τις άμεσες και 
έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημιές που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να 
προβεί στην καταγγελία της σύμβασης, εξαιτίας υπαιτιότητας του αναδόχου, κηρύσσοντάς τον 
έκπτωτο. 

ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Η αναθέτουσα αρχή αποκτά όλα τα απαραίτητα δικαιώματα επί  κάθε σχετικού έγγραφου, που 
αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. 

Ο ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα 
στοιχεία στην αναθέτουσα αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 13 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

13.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016,  εάν : 

α. δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και  

β.  υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των  
παρατάσεων.  

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης κατά την παράγραφο 8.5.1 της παρούσης, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη  περιγραφή των ενεργειών στις 
οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη 
προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι 
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε 
χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην 
απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και 
αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.  

13.2.  Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός 
αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

13.3.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου με καθυστέρηση, επιβάλλονται 
εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Οι ποινικές 
ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 15 ημέρες (50% 
του μήνα) επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών 
που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β. για καθυστέρηση που υπερβαίνει τις 15 ημέρες επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς Φ.Π.Α. επί 
της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ. οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τυχόν τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται 
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 
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τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

ΑΡΘΡΟ 14 ΠΤΩΧΕΥΣΗ  

Εάν ο ανάδοχος κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ή σε αναγκαστική διαχείριση ή εκδοθεί εντολή 
κατάσχεσης εναντίον του ή συμβιβαστεί με τους πιστωτές του ή αρχίσει να διαλύεται χωρίς τούτο 
να αποτελεί εκούσια διάλυση με σκοπό την ανασυγκρότηση ή συγχώνευση και συνέχιση των 
εργασιών του, η αναθέτουσα αρχή δύναται να τερματίσει τη Σύμβαση πάραυτα με έγγραφη δήλωσή 
της προς τον ανάδοχο, το σύνδικο ή τον εκκαθαριστή ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο ανατίθεται η 
εκτέλεση αυτής της σύμβασης. 

Αν ισχύει ένα από τα παραπάνω περιστατικά ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην 
αναθέτουσα αρχή δωρεάν πάσης φύσεως έγγραφα τα οποία ήλθαν στην κατοχή του κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. φωτοτυπίες ταυτοτήτων, διαβατηρίων κ.λ.π). 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και οποιοδήποτε από τα μέλη του 
κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε αναγκαστική διαχείριση ή τεθεί σε εκκαθάριση είναι 
δυνατόν, εκτός από τον τερματισμό της σύμβασης, να συνεχισθεί η εκτέλεση της σύμβασης από τους 
υπόλοιπους μετέχοντες στην Κοινοπραξία, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν την σύμβαση σύμφωνα με 
τους όρους της σύμβασης, είτε μόνοι τους, είτε συμπράττοντας με άλλον σε αντικατάσταση του 
ελλείποντος μέλους, εφόσον ζητηθεί από τους υπόλοιπους μετέχοντες στην Ένωση/Κοινοπραξία 
εντός εύλογου χρόνου και εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 15 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής, ή οποιοδήποτε 
δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο. 

ΑΡΘΡΟ 16 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

Παράταση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Παραλαβής και έκδοση σχετικής απόφασης της αναθέτουσας αρχής. Παράταση γίνεται σε 
περίπτωση ύπαρξης σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης 
υλοποίησής του ή στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία (δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις). Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα 
του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 17 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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 2.2.3.1 της διακήρυξης της σύμβασης 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. 

Η καταγγελία της σύμβασης είναι δυνατόν να γίνει από την αναθέτουσα αρχή για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, οποτεδήποτε, χωρίς αποζημίωση, με έγγραφη πλήρως αιτιολογημένη καταγγελία, της 
οποίας τα αποτελέσματα αρχίζουν μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της 
και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν αρθεί οι λόγοι που επέβαλαν την καταγγελία αυτή ή δεν 
τελεσφόρησαν οι διαπραγματεύσεις και δεν έγινε ανάκληση της καταγγελίας. 
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ΑΡΘΡΟ 18 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΕΛΕΓΧΟΙ 

18.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχθεί τη συμπερίληψη των υπηρεσιών στον κατάλογο των 
δράσεων / έργων που χρηματοδοτούνται από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση 
Δημόσιου Τομέα 2014-2020» και στον οποίο δημοσιοποιούνται ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά 
με το δικαιούχο, τον τίτλο του Έργου και το ύψος της χρηματοδότησης που του χορηγείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

18.2 Καθόσον το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), η αναθέτουσα 
αρχή υποχρεούται να δέχεται ελέγχους από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. και της Ελλάδας, όπως αυτά 
προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης και διαχείρισης έργων 
συγχρηματοδοτούμενων μέσω του ΕΣΠΑ. Στους ελέγχους αυτούς ενδέχεται μέρος της διαδρομής 
ελέγχου να αποτελέσει και ο Ανάδοχος του εν λόγω Έργου. 

18.3 Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του 
αντικειμένου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές 
συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις 
κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 19 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της διακήρυξης της σύμβασης και 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, η οποία θα 
αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών που 
δημιουργούνται από τη σύμβαση, θα λυθεί από αρμόδια Δικαστήρια της ..........................., όπου 
βρίσκεται η έδρα της ......................, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης μαζί με το παράρτημα Ι της κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο 
οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν 
ρυθμίζονται από αυτή ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι – αντιφατικοί όροι και 
διατάξεις αυτής, ισχύουν όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: 

α. η [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ] απόφαση κατακύρωσης αποτελεσμάτων Διαγωνισμού 

β. η από [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ] προσφορά του αναδόχου 

γ. η από …………….. διακήρυξη της αναθέτουσας αρχής 

ΑΡΘΡΟ 20 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 
άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του ν. 4412/2016, να υποβάλει προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία τριάντα (30)ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδια αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή
  
ΑΡΘΡΟ 21 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του αν η 
παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα 
βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι ο ανάδοχος που πλήττεται από το περιστατικό 
ανωτέρας βίας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις 
του γεγονότος ανωτέρας βίας. Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και 
αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της σύμβασης. 
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Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία και δεδομένου ότι εντός αυτών των 20 ημερών κατέβαλε όλες τις 
απαραίτητες προσπάθειες να αποκαταστήσει μερικώς ή ολικώς την παράλειψη αυτή αλλά 
αποδεδειγμένα δεν κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα αναφέρει εγγράφως και να 
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν 
προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την 
ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

ΑΡΘΡΟ 22 ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα. 

Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον ανάδοχο η σύνταξη της σύμβασης και σε άλλη γλώσσα, ο 
ανάδοχος αναλαμβάνει με ευθύνη και έξοδά του την επίσημη μετάφραση του Ελληνικού κειμένου. 
Μεταξύ των δύο κειμένων που θα υπογραφούν αυθεντικό θεωρείται το Ελληνικό κείμενο, το οποίο 
και κατισχύει σε κάθε περίπτωση. 

ΑΡΘΡΟ 23 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Οι προβλεπόμενες από την παρούσα σύμβαση έγγραφες γνωστοποιήσεις και δηλώσεις πρέπει να 
γίνονται στην ελληνική γλώσσα και να διαβιβάζονται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή και 
απόδειξη παραλαβής ή με fax, σε κάθε περίπτωση στα στοιχεία επικοινωνίας των μερών που 
αναγράφονται παρακάτω: 

Προς την ............: Προς τον Ανάδοχο: 

Όνομα: Όνομα Αντικλήτου: 

Ιδιότητα: Ιδιότητα: 

Διεύθυνση: Διεύθυνση: 

Οδός: Οδός: 

Αριθμός: Αριθμός: 

Τ.Κ: Τ.Κ: 

Πόλη: Πόλη: 

Τηλέφωνο: Τηλέφωνο: 

Φαξ: Φαξ: 

E-mail: E-mail: 

Η παρούσα σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους 
σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. Από τα τέσσερα (4) πρωτότυπα, τα τρία κατατέθηκαν στην αναθέτουσα 
αρχή και ένα έλαβε ο ανάδοχος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Συμβατικού Αντικειμένου.  

Ι. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο των δράσεων και πρωτοβουλιών που 
αναπτύσσει, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, σε θέματα ασφάλειας, ανέλαβε την 
υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Κατάρτιση προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας», η οποία συγχρηματοδοτείται από το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Η Δράση στοχεύει σε μία ολιστική εξειδίκευση του προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας  (ΔΙ.Δ.Η.Ε./Α.Ε.Α.) σε σύγχρονα 
θέματα ασφάλειας του κυβερνοχώρου, που άπτονται επακριβώς των καθηκόντων του, γεγονός που 
θα συμβάλλει στην επιστημονική τεκμηρίωση των ερευνών και αναλύσεων των εγκλημάτων στο 
χώρο του Διαδικτύου, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων. 

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και πιστοποίησης αποσκοπεί στην κατάρτιση - στελεχών της 
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα  
κυβερνοασφάλειας. 

Πιο ειδικά, οι εκπαιδευόμενοι θα καταρτιστούν στο διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα :                                                          

CISM (Certified Information Security Manager) 

Το πρόγραμμα παρέχει πιστοποίηση στην διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών. 

Το πρόγραμμα παρέχει ειδίκευση στην αναγνώριση, διαλογή, συλλογή & διατήρηση ψηφιακών 
τεκμήριων.  

ΙΙ. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της Δράσης θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις παρακάτω 
προδιαγραφές: 

Α) Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Η Σύμβαση θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις και ειδικότερα τη φάση της εκπαίδευσης με σκοπό την 
προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις και στη φάση των εξετάσεων. Στους συμμετέχοντες  που 
θα επιτύχουν στις εξετάσεις θα χορηγηθεί  αντίστοιχη Πιστοποίηση από ανεξάρτητο διεθνώς 
αναγνωρισμένο Οργανισμό.   

Β) Προδιαγραφές υλοποίησης 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης, σε συνεργασία με ανεξάρτητους 
διεθνώς αναγνωρισμένους Οργανισμούς. 

Γ) Μεθοδολογία και οργάνωση της υλοποίησης 

Ο Ανάδοχος θα οργανώσει την υλοποίηση του προγράμματος σύμφωνα με την παρακάτω 
μεθοδολογία: 

Αρχικά θα συγκροτήσει μία Ομάδα Διοίκησης Έργου η οποία, στη συνέχεια, θα οργανώσει τη 
μεθοδολογία βάσει της οποίας θα υλοποιηθεί το φυσικό αντικείμενο του προγράμματος. Η 
μεθοδολογία θα περιλαμβάνει, τον τόπο και τρόπο εκπαίδευσης, τον τόπο και τρόπο συμμετοχής 
στις εξετάσεις, το πρόγραμμα Εκπαίδευσης, την Ομάδα Έργου (Εκπαιδευτές), τα παραδοτέα καθώς 
και το χρονοδιάγραμμα, ως αναλυτικά περιγράφονται στα παρακάτω πεδία.  

Δ) Ομάδα Διοίκησης Έργου 

Με απόφαση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου θα οριστεί η Ομάδα Διοίκησης Έργου, η οποία 
θα αποτελείται από δύο έμπειρα διοικητικά Στελέχη του Αναδόχου. Η Ομάδα Διοίκησης θα αναλάβει 
την οργάνωση της μεθοδολογίας υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου (πεδίο Γ) του 
προγράμματος. Σκοπός των Ομάδων είναι ο συνεχής συντονισμός και παρακολούθηση των 
επιμέρους φάσεων του προγράμματος, σύμφωνα με την μεθοδολογία υλοποίησης τους. 

Ε) Μεθοδολογία και Τόπος Εκπαίδευσης  
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Η παροχή της εκπαίδευσης στα Στελέχη της ΔΙ.Δ.Η.Ε. θα είναι δια ζώσης.  

Η εκπαίδευση έχει ως σκοπό την προετοιμασία των Στελεχών για συμμετοχή στις εξετάσεις για 
απόκτηση πιστοποίησης, οι οποίες διοργανώνονται από τον ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό που 
παρέχει την Πιστοποίηση.  

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα σε κατάλληλη εκπαιδευτική αίθουσα που διαθέτει 
ο  ανάδοχος.  

Ο αριθμός των Στελεχών της ΔΙ.Δ.Η.Ε., οι ελάχιστες ώρες εκπαίδευσης και ο τόπος εκπαίδευσης του 
προγράμματος, αναφέρονται στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών (Πεδίο ΙΙI). 

Κατά την εκπαίδευση απαιτείται να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις και να εφαρμόζονται  όλοι 
οι υγειονομικοί κανόνες που ισχύουν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού (covid-19), 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που η νομοθεσία  απαγορεύει τη διεξαγωγή δια 
ζώσης εων, επιτρέπεται η διεξαγωγή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τη χρήση συστημάτων 
πληροφορικής και επικοινωνίας, εφόσον δεν μειώνεται η ποιότητα την παρεχόμενης εκπαίδευσης.    

Στ) Μεθοδολογία και Τόπος Εξετάσεων 

Οι εξετάσεις διοργανώνονται και διενεργούνται από τον ανεξάρτητο διεθνή Οργανισμό που παρέχει 
την αντίστοιχη Πιστοποίηση, με την υποστήριξη του Αναδόχου.  

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα σε κατάλληλη εκπαιδευτική αίθουσα που διαθέτει 
ο ανάδοχος.  

Ο αριθμός των Στελεχών της ΔΙ.Δ.Η.Ε. και ο τόπος εξέτασης του προγράμματος, αναφέρονται στον 
Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών (Πεδίο ΙΙI). 

Κατά τις εξετάσεις απαιτείται να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις και να εφαρμόζονται  όλοι οι 
υγειονομικοί κανόνες που ισχύουν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού (covid-19), 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που η νομοθεσία  απαγορεύει τη διεξαγωγή δια 
ζώσης εξετάσεων, επιτρέπεται η διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξετάσεων, με τη χρήση συστημάτων 
πληροφορικής και επικοινωνίας, εφόσον δεν μειώνεται η ποιότητα την παρεχόμενης εκπαίδευσης.    

Ζ) Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει όλη την διδακτική ύλη που προβλέπεται για το 
πρόγραμμα, με σκοπό την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των Στελεχών της ΔΙ.Δ.Η.Ε. για επιτυχή 
συμμετοχή στις εξετάσεις. Το ακριβές πρόγραμμα εκπαίδευσης παρέχεται απ’ ευθείας από τον 
ανεξάρτητο διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό που παρέχει την εκάστοτε Πιστοποίηση.  

Η) Ομάδα Έργου  

Η Ομάδα Έργου θα περιλαμβάνει τους Εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παροχή της 
εκπαίδευσης του προγράμματος. Οι εκπαιδευτές θα οριστούν από την Ομάδα Διοίκησης Έργου 
(Πεδίο Δ) με κριτήριο τη διδακτική εμπειρία που κατέχουν στο πρόγραμμα. Η διδακτική εμπειρία 
καθορίζεται με την κατοχή τουλάχιστον τριπλάσιων διδακτικών ωρών σε σύγκριση με τις 
διδακτικές ώρες που προβλέπει το πρόγραμμα, ως αναλύονται στον Πίνακα Τεχνικών 
Προδιαγραφών (Πεδίο ΙΙI). 

Θ) Παραδοτέα 

Παραδοτέα θα είναι το πρόγραμμα εκπαίδευσης, η βεβαίωση παρακολούθησης της εκπαίδευσης του 
Αναδόχου και το αποτέλεσμα της εξέτασης (επιτυχές ή μη) των συμμετεχόντων Στελεχών της 
ΔΙ.Δ.Η.Ε., από τους ανεξάρτητους διεθνώς αναγνωρισμένους Οργανισμούς  που οργανώνουν και 
διεξάγουν τις εξετάσεις.  

Ι) Χρονοδιάγραμμα 

Η υλοποίηση του συνόλου των ανωτέρω  αναφερόμενων επιμέρους ενεργειών (Πεδία Α έως Θ) του 
φυσικού αντικειμένου του προγράμματος θα πρέπει να ολοκληρωθεί από τον Ανάδοχο εντός του 
χρονοδιαγράμματος το οποίο θα καθορίζεται στη μεθοδολογία που θα καταρτίσει η Ομάδα 
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Διοίκησης Έργου του Αναδόχου (Πεδία Γ και Δ). Το χρονοδιάγραμμα θα έχει διάρκεια, κατά μέγιστο 
χρόνο, εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

ΙΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

 
CISM (Certified Information Security Manager) 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 24 ωρών (3 ημέρες). 
2. Η εκπαίδευση αφορά την διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών. 
3. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, τους παρακάτω θεματικούς άξονες: 

• Information Security Governance 
• Information Risk Management and Compliance 
• Information Security Program Development and Management 
• Information Security Incident Management 

4. Εκπαίδευση, συνολικής διάρκειας 24 ωρών (3 ημέρες), σε συνολικά έξι (6) Στελέχη της 
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό την 
προετοιμασία τους για συμμετοχή στις εξετάσεις CISM. Ειδικότερα, πέντε (5) Στελέχη θα 
είναι από την Αθήνα και ένα (1) από τη Θεσσαλονίκη. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί 
στην Αθήνα σε κατάλληλη αίθουσα που διαθέτει ο οικονομικός φορέας. 
Κάλυψη όλων των δαπανών εκπαίδευσης. 

5. Οι εκπαιδευτές κατέχουν αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία στο πρόγραμμα CISM 
(Certified Information Security Manager) τουλάχιστον 72 ωρών. 

6. Η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η Ελληνική και η Αγγλική με καλή γνώση και των δύο 
γλωσσών διδασκαλίας από τους Εκπαιδευτές. 

7. Συμμετοχή στις εξετάσεις του CISM των ανωτέρω έξι (6) Στελεχών της Διεύθυνσης Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Κάλυψη όλων των δαπανών συμμετοχής στις εξετάσεις. 

8. Χορήγηση Πιστοποίησης CISM στους επιτυχόντες των εξετάσεων.  
Κάλυψη όλων των δαπανών έκδοσης και χορήγησης της Πιστοποίησης.   

9. Η Πιστοποίηση χορηγείται από διεθνώς αναγνωρισμένο ανεξάρτητο Οργανισμό (ISACA ή 
ισοδύναμο). 
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ΤΜΗΜΑ 4 ΣΥΜΒΑΣΗ 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη   
Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)  
Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα, 10177 
Τηλ: 210 7710805 
Email: kemea@kemea.gr 

 

Στη ......................σήμερα την [ΗΜΕΡ/ΝIΑ] [ΜΗΝΑΣ] του έτους 2021 [ΗΜΕΡΑ] οι πιο κάτω 
συμβαλλόμενοι: 

Αφενός 

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ΚΕ.ΜΕ.Α» που 
εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177 με Α.Φ.Μ. 999333507, Δ.Ο.Υ. 
Ζωγράφου-ΙΒ Αθηνών νομίμως εκπροσωπούμενο από ........................................................., χάριν της οποίας 
καταρτίζεται η παρούσα σύμβαση ύστερα από την [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ] απόφαση 
κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του ανοικτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την 
από…………[ΗΜΕΡ/ΝΙΑ] Διακήρυξη. 

και αφετέρου 

[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει στην [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ], έχει 
αριθμό φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ] υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ] και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] σύμφωνα με το 
[ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ. Α.Ε. 
& Ε.Π.Ε.] η οποία αποκαλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 

[ή Η ένωση των εταιρειών η οποία αποτελείται από τις κάτωθι εταιρείες: 

Η ανώνυμη εταιρεία [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ], έχει αριθμό φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ], υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ. 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ] και εκπροσωπείται νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] 
σύμφωνα με το [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ. 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.] 

[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ], έχει αριθμό 
φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ], υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ] και εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] σύμφωνα με το [ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.] ή 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
«Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης στο πρόγραμμα CISSP (Certified Information 
Systems Security Professional), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση 
Προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας» και Κωδικό ΟΠΣ 5045473 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020.» 
Αριθμός Σύμβασης: ………………… 

Ποσό:                  ………………………….. (χωρίς Φ.Π.Α.) 

Φ.Π.Α (…….%) …….……………………. 

Ποσό:                  ………………………….. (με Φ.Π.Α.) 

Είδος: Παροχή Υπηρεσιών  

Ανάδοχος:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

CPV:  80550000-4, 79132000-8 (Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας 
και Πιστοποίησης) 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

mailto:kemea@kemea.gr
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εκπροσωπείται (η Ένωση Εταιρειών) νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ], δυνάμει του [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ] Συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης 
Ένωσης του Συμβολαιογράφου [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ] και η οποία (η Ένωση 
Εταιρειών) αποκαλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση κατακύρωσης, ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο πλαίσιο της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ αυτής την εκτέλεση της Σύμβασης «Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης», με 
Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045473. Οι υπηρεσίες περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα που ακολουθούν, 
καθώς και στο Παράρτημα Ι που επισυνάπτεται και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ  

Οι ακόλουθοι όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ και έχουν την έννοια 
που παρατίθεται αντίστοιχα στον καθένα: 

Ανάδοχος  Ο προσφέρων που έχει επιλεγεί και έχει κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση και 
να παρέχει τις υπηρεσίες.  

Αναθέτουσα αρχή Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) 

Κύριος του Έργου  Ελληνική Αστυνομία 

Αντίκλητος ή  

Εκπρόσωπος  

Το πρόσωπο που ο υποψήφιος ανάδοχος με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία 
περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, 
ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο 
για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας του ……………… με αυτόν.  

Διακήρυξη  Το από ……………….. τεύχος των προδιαγραφών που περιέχει την περιγραφή 
του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργήθηκε ο 
δημόσιος διαγωνισμός. 

ΕΠΕ Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών 

Υπηρεσίες 

 

Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης 

Προϋπολογισμός  Η εκτιμώμενη από την αναθέτουσα αρχή ως πιθανή δαπάνη για την 
υλοποίηση του έργου.  

Σύμβαση  Η συμφωνία που υπογράφεται για το σύνολο των τμημάτων των υπηρεσιών 
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, της .............. και του αναδόχου που έχει 
επιλεγεί. Περιλαμβάνει όλα τα νομικά, τεχνικά, εμπορικά και άλλα κείμενα και 
αλληλογραφία όπου μπορεί να γίνει παραπομπή για την εξακρίβωση των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών.  

Συμβατικά τεύχη  Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) 
και του αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη 
συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος:  

α. τη Σύμβαση,  

β. την Απόφαση Κατακύρωσης  

γ. την Προσφορά (Τεχνική και Οικονομική) του Αναδόχου και,  

δ. τη Διακήρυξη.  

Συμβατική Τιμή  Το συνολικό τίμημα της σύμβασης.  
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ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) αναθέτει και ο ανάδοχος αναλαμβάνει, 
έναντι της αμοιβής ………….. της παρούσας την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και πιστοποίησης 
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση Προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας» και Κωδικό ΟΠΣ(MIS)  
5045473, που στο εξής θα αναφέρονται ως «υπηρεσίες». Οι υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν 
σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της από …………… 
Διακήρυξης και της υπ’ αριθμ. [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.] απόφασης κατακύρωσης της ............................ 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 
μέσω της ΣΑΕ 4501 του Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και έχει λάβει κωδικό 
ενάριθμο Πράξης 2020ΣΕ45010000. 
 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 80550000-4, 79132000-8 

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 
 
Οι υπηρεσίες θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Παράρτημα I της παρούσας, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

Ειδικότερα, η παρούσα σύμβαση αφορά την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης CISSP 
(Certified Information Systems Security Professional), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης 
«Κατάρτιση Προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045473, η οποία  έχει ενταχθεί στο Ε.Π. 
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 2014-2020. 

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1 Η σύμβαση διαρκεί από την υπογραφή της έως την ………….. (180 Ημέρες). 

Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

3.2 Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις 
που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα 
του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης 
που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 
4412/2016 και το άρθρο 13 της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

4.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 

4.2. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής, η επιτροπή παραλαβής:  

α. είτε  παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της 
σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,  

β. είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών 
ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.3. και 4.4.  

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

4.3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
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4.4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 4.3. ορίζονται τα ακόλουθα: 

α. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει 
να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

β. Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την 
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220. 

4.5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής 
της παραγράφου 4.2. ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 4.3., θεωρείται ότι η 
παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

4.6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 4.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει 
τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή 
παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

4.5. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους 
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας 
της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές 
ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  

4.6. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα 
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η  συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος 
και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 5 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των…. (ολογράφως και 
αριθμητικώς)…..€, ήτοι…(ολογράφως και αριθμητικώς)…€ , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α……..% 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα 
επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα 
περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του αναδόχου, που 
απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Κέντρου 
Μελετών Ασφάλειας.  

ΑΡΘΡΟ 6 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

6.1.  Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η 
πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, 
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καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει τον λογαριασμό του έργου «Κατάρτιση προσωπικού 
της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας», η 
οποία χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» του 
ΕΣΠΑ 2014-2020.  

 6.2.Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης. 

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

• 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται με 
χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

• 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία επιβαρύνεται με 

χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

• 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων και Προμηθειών, η οποία 
επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Επισημαίνεται ότι, η κράτηση 
υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων και Προμηθειών θα τεθεί σε ισχύ όταν εκδοθεί 
η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα ρυθμίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία 
κρατήσεων. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος, ήτοι 8% επί του καθαρού ποσού (αρ. 64 του Ν. 4172/2013), 

6.3. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών 
υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε τρίτο  
Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων του σε 
αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα, με σκοπό την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή λόγω 
σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό απ’ αυτά. 

ΑΡΘΡΟ 7 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. [ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ] εγγυητική 
επιστολή της [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑΣ] Τράπεζας συνολικού ποσού Ευρώ [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] και 
[ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] λεπτών [ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €] που αντιπροσωπεύει το 5% του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 
ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ του ΕΡΓΟΥ  για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 8 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

8.1 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας 
για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 
ζημίας που προκληθεί στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας ή σε τρίτους υποχρεούται μόνος ο 
συγκεκριμένος ανάδοχος προς την αποκατάστασή της. Έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του 
κάθε διαπίστωση παραλείψεως που διαπιστώνεται από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας. Κάθε 
παράλειψη που γνωστοποιείται εγγράφως πρέπει να επανορθώνεται από τον ανάδοχο μέσα σε 
εύλογη προθεσμία που καθορίζεται από την σύμβαση ή τάσσεται κατά περίπτωση από το Κέντρο 
Μελετών Ασφάλειας. Ο ανάδοχος έχει την  υποχρέωση να επανορθώνει τις ως άνω παραλείψεις, 
τόσο κατά την διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης όσο και μέχρι την οριστική 
παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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Ο αντισυμβαλλόμενος φέρει τον κίνδυνο για κάθε παράλειψη των υπηρεσιών που θα παραδοθούν 
στην αναθέτουσα αρχή σε εκτέλεση της σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία παραλαβής τους, 
υποχρεούμενος σε περίπτωση παράληψης  σε πλήρη αποκατάσταση τους. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το Κέντρο 
Μελετών Ασφάλειας, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 
σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

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 του Κέντρου Μελετών 
Ασφάλειας. Η Επιτροπή Παραλαβής έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που κρίνει ότι οι υπηρεσίες δεν 
εκτελούνται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, να εκφράσει γραπτώς και αιτιολογημένα τις 
απόψεις της. Ο ανάδοχος λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών, 
θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, μηδέ εξαιρουμένης και της αναδιοργάνωσης ή αντικατάστασης 
μέρους του προσωπικού του, που ασχολείται με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, ώστε να εξασφαλισθεί 
η έγκαιρη και ορθή εκτέλεσή τους. 

Ο ανάδοχος φέρει ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης. Ευθύνεται 
δε για κάθε είδους βλάβη ή έλλειψη από οιανδήποτε αιτία και εάν προέρχεται. 

Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να επανορθώσει τις διαπιστωθείσες παραλείψεις ή σε 
περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προς επανόρθωση προθεσμία, η επανόρθωση γίνεται 
από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας και αφαιρείται αυτοδικαίως από το συμβατικό αντάλλαγμα. 

 

8.2 Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής 

Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να διαθέτει στον αντισυμβαλλόμενο όλες τις πληροφορίες που της είναι 
απαραίτητες για την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας. 

8.3 Κοινές υποχρεώσεις Αναδόχου – Αναθέτουσας Αρχής 

Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης των συμβαλλομένων σε κάθε έγγραφο ορίζεται στις τρεις 3 εργάσιμες 
μέρες από την αποδεδειγμένη παραλαβή του. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει απάντηση, 
το περιεχόμενο του εγγράφου θεωρείται αποδεκτό. 

Στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης σχετικά με τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στις διάφορες 
δραστηριότητες του έργου θα ισχύουν τα ακόλουθα: 

Η γλώσσα συνεργασίας των στελεχών της αναθέτουσας αρχής και του Αναδόχου θα είναι η 
Ελληνική, σε γραπτό και προφορικό λόγο. 

Για την τυπική αλληλογραφία θα χρησιμοποιείται η Ελληνική γλώσσα. 

8.4 Πρόσθετες υποχρεώσεις σε περίπτωση Ένωσης 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση, θα είναι από κοινού 
και εις ολόκληρο έκαστο εξ’ αυτών υπεύθυνο έναντι της αναθέτουσας αρχής για την εκπλήρωση 
όλων των απορρεουσών από τη σύμβαση υποχρεώσεών τους, ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής 
και του προσώπου (φυσικού ή νομικού) που προσφέρει το αντικείμενο της σύμβασης ή ενεργεί 
γενικότερα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ένωσης. 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 της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της 
Ένωσης, 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. 
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ΑΡΘΡΟ 9 ΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΚΙΝΔΥΝΟΙ-ΖΗΜΙΑ 

Η αναθέτουσα αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν 
παραλείψεις του αντικειμένου της σύμβασης ή από κάθε άλλη αιτία, μέχρι την ημερομηνία οριστικής 
παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης. 

Μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, και μόνο τότε, ο ανάδοχος 
απαλλάσσεται από τις πιο πάνω υποχρεώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 10 ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Ο ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την αναθέτουσα αρχή σε περίπτωση παραλείψεων του 
αντικειμένου στις εγκαταστάσεις της, αν τα περιστατικά οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του 
προσωπικού του αναδόχου και των καθ’ οιονδήποτε τρόπον μετ’ αυτού συνδεομένων για την 
παροχή των υπηρεσιών.  

ΑΡΘΡΟ 11 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Επιπροσθέτως, ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση, 
χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, εκτός από τις περιπτώσεις που 
υπαγορεύονται από τις Αρχές, π.χ. το Χρηματιστήριο, και την τυχόν συμμετοχή του σε άλλους 
διαγωνισμούς, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του 
απέναντι στην αναθέτουσα αρχή και δεν δεσμεύει την αναθέτουσα αρχή με κανένα τρόπο χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία της αναθέτουσας αρχής που θα περιέλθουν στην αντίληψη του 
αναδόχου (γραπτά και προφορικά) κατά την υλοποίηση της σύμβασης αυτού θεωρούνται 
εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο ανάδοχος και η 
αναθέτουσα αρχή κρατούν μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από την 
εκτέλεση της Σύμβασης και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, και στους 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού συνδεόμενους για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος και η αναθέτουσα αρχή αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους 
υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με το αντικείμενο της σύμβασης και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι 
υπάλληλοι είναι εν γνώσει και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας. Ο ανάδοχος επιβάλλει 
αυτή την υποχρέωση στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού συνδεόμενους για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες είναι 
εμπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε είδους υλικό που η αναθέτουσα αρχή θα παραδώσει στον 
ανάδοχο, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της σύμβασης. 

Καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης και μετά την λήξη ή λύση αυτής, το προσωπικό του αναδόχου 
θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε 
τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση 
των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
τηρεί όλες τις προϋποθέσεις προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές 
προσδιορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και οφείλει αποζημίωση στην αναθέτουσα αρχή για 
οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική άμεση ή έμμεση προκύψει από την παράβαση της σχετικής 
νομοθεσίας. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία στους 
χώρους που θα προσδιορίζονται στη σύμβαση και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, 
αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να ενημερώνει την αναθέτουσα αρχή για τα μέτρα που παίρνει στην κατεύθυνση αυτή. 

Ειδικότερα, ο ανάδοχος υποχρεούται, ως ενεργών την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, να εκτελεί την εργασία κατ’ εντολή της αναθέτουσας αρχής, και βαρύνεται αναλόγως 
με όλες τις υποχρεώσεις της αναθέτουσας αρχής που προκύπτουν από τις διατάξεις του Ν. 
2472/1997. Σε κάθε περίπτωση παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων του αναδόχου, πέραν από 
τα ειδικά προβλεπόμενα στη διακήρυξη ή τη σύμβαση, ισχύουν και οι κυρώσεις του Ν.2472/1997. 
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Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του 
αναδόχου, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας», να κοστολογήσει και να απαιτήσει πληρωμή για όλες τις άμεσες και 
έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημιές που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να 
προβεί στην καταγγελία της σύμβασης, εξαιτίας υπαιτιότητας του αναδόχου, κηρύσσοντάς τον 
έκπτωτο. 

ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Η αναθέτουσα αρχή αποκτά όλα τα απαραίτητα δικαιώματα επί  κάθε σχετικού έγγραφου, που 
αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. 

Ο ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα 
στοιχεία στην αναθέτουσα αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 13 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

13.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016,  εάν : 

α. δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και  

β.  υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των  
παρατάσεων.  

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης κατά την παράγραφο 8.5.1 της παρούσης, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη  περιγραφή των ενεργειών στις 
οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη 
προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι 
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε 
χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην 
απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και 
αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.  

13.2.  Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός 
αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

13.3.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου με καθυστέρηση, επιβάλλονται 
εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Οι ποινικές 
ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 15 ημέρες (50% 
του μήνα) επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών 
που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β. για καθυστέρηση που υπερβαίνει τις 15 ημέρες επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς Φ.Π.Α. επί 
της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ. οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τυχόν τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται 
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 
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τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

ΑΡΘΡΟ 14 ΠΤΩΧΕΥΣΗ  

Εάν ο ανάδοχος κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ή σε αναγκαστική διαχείριση ή εκδοθεί εντολή 
κατάσχεσης εναντίον του ή συμβιβαστεί με τους πιστωτές του ή αρχίσει να διαλύεται χωρίς τούτο 
να αποτελεί εκούσια διάλυση με σκοπό την ανασυγκρότηση ή συγχώνευση και συνέχιση των 
εργασιών του, η αναθέτουσα αρχή δύναται να τερματίσει τη Σύμβαση πάραυτα με έγγραφη δήλωσή 
της προς τον ανάδοχο, το σύνδικο ή τον εκκαθαριστή ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο ανατίθεται η 
εκτέλεση αυτής της σύμβασης. 

Αν ισχύει ένα από τα παραπάνω περιστατικά ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην 
αναθέτουσα αρχή δωρεάν πάσης φύσεως έγγραφα τα οποία ήλθαν στην κατοχή του κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. φωτοτυπίες ταυτοτήτων, διαβατηρίων κ.λ.π). 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και οποιοδήποτε από τα μέλη του 
κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε αναγκαστική διαχείριση ή τεθεί σε εκκαθάριση είναι 
δυνατόν, εκτός από τον τερματισμό της σύμβασης, να συνεχισθεί η εκτέλεση της σύμβασης από τους 
υπόλοιπους μετέχοντες στην Κοινοπραξία, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν την σύμβαση σύμφωνα με 
τους όρους της σύμβασης, είτε μόνοι τους, είτε συμπράττοντας με άλλον σε αντικατάσταση του 
ελλείποντος μέλους, εφόσον ζητηθεί από τους υπόλοιπους μετέχοντες στην Ένωση/Κοινοπραξία 
εντός εύλογου χρόνου και εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 15 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής, ή οποιοδήποτε 
δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο. 

ΑΡΘΡΟ 16 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

Παράταση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Παραλαβής και έκδοση σχετικής απόφασης της αναθέτουσας αρχής. Παράταση γίνεται σε 
περίπτωση ύπαρξης σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης 
υλοποίησής του ή στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία (δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις). Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα 
του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 17 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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 2.2.3.1 της διακήρυξης της σύμβασης 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. 

Η καταγγελία της σύμβασης είναι δυνατόν να γίνει από την αναθέτουσα αρχή για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, οποτεδήποτε, χωρίς αποζημίωση, με έγγραφη πλήρως αιτιολογημένη καταγγελία, της 
οποίας τα αποτελέσματα αρχίζουν μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της 
και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν αρθεί οι λόγοι που επέβαλαν την καταγγελία αυτή ή δεν 
τελεσφόρησαν οι διαπραγματεύσεις και δεν έγινε ανάκληση της καταγγελίας. 
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ΑΡΘΡΟ 18 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΕΛΕΓΧΟΙ 

18.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχθεί τη συμπερίληψη των υπηρεσιών στον κατάλογο των 
δράσεων / έργων που χρηματοδοτούνται από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση 
Δημόσιου Τομέα 2014-2020» και στον οποίο δημοσιοποιούνται ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά 
με το δικαιούχο, τον τίτλο του Έργου και το ύψος της χρηματοδότησης που του χορηγείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

18.2 Καθόσον το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), η αναθέτουσα 
αρχή υποχρεούται να δέχεται ελέγχους από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. και της Ελλάδας, όπως αυτά 
προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης και διαχείρισης έργων 
συγχρηματοδοτούμενων μέσω του ΕΣΠΑ. Στους ελέγχους αυτούς ενδέχεται μέρος της διαδρομής 
ελέγχου να αποτελέσει και ο Ανάδοχος του εν λόγω Έργου. 

18.3 Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του 
αντικειμένου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές 
συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις 
κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 19 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της διακήρυξης της σύμβασης και 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, η οποία θα 
αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών που 
δημιουργούνται από τη σύμβαση, θα λυθεί από αρμόδια Δικαστήρια της ..........................., όπου 
βρίσκεται η έδρα της ......................, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης μαζί με το παράρτημα Ι της κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο 
οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν 
ρυθμίζονται από αυτή ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι – αντιφατικοί όροι και 
διατάξεις αυτής, ισχύουν όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: 

α. η [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ] απόφαση κατακύρωσης αποτελεσμάτων Διαγωνισμού 

β. η από [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ] προσφορά του αναδόχου 

γ. η από …………….. διακήρυξη της αναθέτουσας αρχής 

ΑΡΘΡΟ 20 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 
άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του ν. 4412/2016, να υποβάλει προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία τριάντα (30)ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδια αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή
  
ΑΡΘΡΟ 21 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του αν η 
παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα 
βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι ο ανάδοχος που πλήττεται από το περιστατικό 
ανωτέρας βίας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις 
του γεγονότος ανωτέρας βίας. Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και 
αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της σύμβασης. 
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Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία και δεδομένου ότι εντός αυτών των 20 ημερών κατέβαλε όλες τις 
απαραίτητες προσπάθειες να αποκαταστήσει μερικώς ή ολικώς την παράλειψη αυτή αλλά 
αποδεδειγμένα δεν κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα αναφέρει εγγράφως και να 
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν 
προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την 
ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

ΑΡΘΡΟ 22 ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα. 

Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον ανάδοχο η σύνταξη της σύμβασης και σε άλλη γλώσσα, ο 
ανάδοχος αναλαμβάνει με ευθύνη και έξοδά του την επίσημη μετάφραση του Ελληνικού κειμένου. 
Μεταξύ των δύο κειμένων που θα υπογραφούν αυθεντικό θεωρείται το Ελληνικό κείμενο, το οποίο 
και κατισχύει σε κάθε περίπτωση. 

ΑΡΘΡΟ 23 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Οι προβλεπόμενες από την παρούσα σύμβαση έγγραφες γνωστοποιήσεις και δηλώσεις πρέπει να 
γίνονται στην ελληνική γλώσσα και να διαβιβάζονται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή και 
απόδειξη παραλαβής ή με fax, σε κάθε περίπτωση στα στοιχεία επικοινωνίας των μερών που 
αναγράφονται παρακάτω: 

Προς την ............: Προς τον Ανάδοχο: 

Όνομα: Όνομα Αντικλήτου: 

Ιδιότητα: Ιδιότητα: 

Διεύθυνση: Διεύθυνση: 

Οδός: Οδός: 

Αριθμός: Αριθμός: 

Τ.Κ: Τ.Κ: 

Πόλη: Πόλη: 

Τηλέφωνο: Τηλέφωνο: 

Φαξ: Φαξ: 

E-mail: E-mail: 

Η παρούσα σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους 
σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. Από τα τέσσερα (4) πρωτότυπα, τα τρία κατατέθηκαν στην αναθέτουσα 
αρχή και ένα έλαβε ο ανάδοχος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Συμβατικού Αντικειμένου.  

Ι. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο των δράσεων και πρωτοβουλιών που 
αναπτύσσει, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, σε θέματα ασφάλειας, ανέλαβε την 
υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Κατάρτιση προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας», η οποία συγχρηματοδοτείται από το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Η Δράση στοχεύει σε μία ολιστική εξειδίκευση του προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας  (ΔΙ.Δ.Η.Ε./Α.Ε.Α.) σε σύγχρονα 
θέματα ασφάλειας του κυβερνοχώρου, που άπτονται επακριβώς των καθηκόντων του, γεγονός που 
θα συμβάλλει στην επιστημονική τεκμηρίωση των ερευνών και αναλύσεων των εγκλημάτων στο 
χώρο του Διαδικτύου, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων. 

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και πιστοποίησης αποσκοπεί στην κατάρτιση στελεχών της 
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα  
κυβερνοασφάλειας. 

Πιο ειδικά, οι εκπαιδευόμενοι θα καταρτιστούν στο διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα :                                                          

CISSP (Certified Information Systems Security Professional) 

Το πρόγραμμα παρέχει πιστοποίηση στην ασφάλεια πληροφοριών και στις βέλτιστες πρακτικές της 
βιομηχανίας.  

Το πρόγραμμα παρέχει ειδίκευση στην αναγνώριση, διαλογή, συλλογή & διατήρηση ψηφιακών 
τεκμήριων.  

ΙΙ. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της Δράσης θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις παρακάτω 
προδιαγραφές: 

Α) Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Η Σύμβαση θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις και ειδικότερα τη φάση της εκπαίδευσης με σκοπό την 
προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις και στη φάση των εξετάσεων. Στους συμμετέχοντες  που 
θα επιτύχουν στις εξετάσεις θα χορηγηθεί  αντίστοιχη Πιστοποίηση από ανεξάρτητο διεθνώς 
αναγνωρισμένο Οργανισμό.   

Β) Προδιαγραφές υλοποίησης 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης, σε συνεργασία με ανεξάρτητους 
διεθνώς αναγνωρισμένους Οργανισμούς. 

Γ) Μεθοδολογία και οργάνωση της υλοποίησης 

Ο Ανάδοχος θα οργανώσει την υλοποίηση του προγράμματος σύμφωνα με την παρακάτω 
μεθοδολογία: 

Αρχικά θα συγκροτήσει μία Ομάδα Διοίκησης Έργου η οποία, στη συνέχεια, θα οργανώσει τη 
μεθοδολογία βάσει της οποίας θα υλοποιηθεί το φυσικό αντικείμενο του προγράμματος. Η 
μεθοδολογία θα περιλαμβάνει, τον τόπο και τρόπο εκπαίδευσης, τον τόπο και τρόπο συμμετοχής 
στις εξετάσεις, το πρόγραμμα Εκπαίδευσης, την Ομάδα Έργου (Εκπαιδευτές), τα παραδοτέα καθώς 
και το χρονοδιάγραμμα, ως αναλυτικά περιγράφονται στα παρακάτω πεδία.  

Δ) Ομάδα Διοίκησης Έργου 

Με απόφαση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου θα οριστεί η Ομάδα Διοίκησης Έργου, η οποία 
θα αποτελείται από δύο έμπειρα διοικητικά Στελέχη του Αναδόχου. Η Ομάδα Διοίκησης θα αναλάβει 
την οργάνωση της μεθοδολογίας υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου (πεδίο Γ) του 
προγράμματος. Σκοπός των Ομάδων είναι ο συνεχής συντονισμός και παρακολούθηση των 
επιμέρους φάσεων του προγράμματος, σύμφωνα με την μεθοδολογία υλοποίησης τους. 
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Ε) Μεθοδολογία και Τόπος Εκπαίδευσης  

Η παροχή της εκπαίδευσης στα Στελέχη της ΔΙ.Δ.Η.Ε. θα είναι δια ζώσης.  

Η εκπαίδευση έχει ως σκοπό την προετοιμασία των Στελεχών για συμμετοχή στις εξετάσεις για 
απόκτηση πιστοποίησης, οι οποίες διοργανώνονται από τον ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό που 
παρέχει την Πιστοποίηση.  

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα σε κατάλληλη εκπαιδευτική αίθουσα που διαθέτει 
ο  ανάδοχος.  

Ο αριθμός των Στελεχών της ΔΙ.Δ.Η.Ε., οι ελάχιστες ώρες εκπαίδευσης και ο τόπος εκπαίδευσης του 
προγράμματος, αναφέρονται στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών (Πεδίο ΙΙI). 

Κατά την εκπαίδευση απαιτείται να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις και να εφαρμόζονται  όλοι 
οι υγειονομικοί κανόνες που ισχύουν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού (covid-19), 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που η νομοθεσία  απαγορεύει τη διεξαγωγή δια 
ζώσης εων, επιτρέπεται η διεξαγωγή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τη χρήση συστημάτων 
πληροφορικής και επικοινωνίας, εφόσον δεν μειώνεται η ποιότητα την παρεχόμενης εκπαίδευσης.    

Στ) Μεθοδολογία και Τόπος Εξετάσεων 

Οι εξετάσεις διοργανώνονται και διενεργούνται από τον ανεξάρτητο διεθνή Οργανισμό που παρέχει 
την αντίστοιχη Πιστοποίηση, με την υποστήριξη του Αναδόχου.  

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα σε κατάλληλη εκπαιδευτική αίθουσα που διαθέτει 
ο ανάδοχος.  

Ο αριθμός των Στελεχών της ΔΙ.Δ.Η.Ε. και ο τόπος εξέτασης του προγράμματος, αναφέρονται στον 
Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών (Πεδίο ΙΙI). 

Κατά τις εξετάσεις απαιτείται να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις και να εφαρμόζονται  όλοι οι 
υγειονομικοί κανόνες που ισχύουν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού (covid-19), 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που η νομοθεσία  απαγορεύει τη διεξαγωγή δια 
ζώσης εξετάσεων, επιτρέπεται η διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξετάσεων, με τη χρήση συστημάτων 
πληροφορικής και επικοινωνίας, εφόσον δεν μειώνεται η ποιότητα την παρεχόμενης εκπαίδευσης.    

Ζ) Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει όλη την διδακτική ύλη που προβλέπεται για το 
πρόγραμμα, με σκοπό την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των Στελεχών της ΔΙ.Δ.Η.Ε. για επιτυχή 
συμμετοχή στις εξετάσεις. Το ακριβές πρόγραμμα εκπαίδευσης παρέχεται απ’ ευθείας από τον 
ανεξάρτητο διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό που παρέχει την εκάστοτε Πιστοποίηση.  

Η) Ομάδα Έργου  

Η Ομάδα Έργου θα περιλαμβάνει τους Εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παροχή της 
εκπαίδευσης του προγράμματος. Οι εκπαιδευτές θα οριστούν από την Ομάδα Διοίκησης Έργου 
(Πεδίο Δ) με κριτήριο τη διδακτική εμπειρία που κατέχουν στο πρόγραμμα. Η διδακτική εμπειρία 
καθορίζεται με την κατοχή τουλάχιστον διπλάσιων διδακτικών ωρών σε σύγκριση με τις διδακτικές 
ώρες που προβλέπει το πρόγραμμα, ως αναλύονται στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών (Πεδίο 
ΙΙI). 

Θ) Παραδοτέα 

Παραδοτέα θα είναι το πρόγραμμα εκπαίδευσης, η βεβαίωση παρακολούθησης της εκπαίδευσης του 
Αναδόχου και το αποτέλεσμα της εξέτασης (επιτυχές ή μη) των συμμετεχόντων Στελεχών της 
ΔΙ.Δ.Η.Ε., από τους ανεξάρτητους διεθνώς αναγνωρισμένους Οργανισμούς  που οργανώνουν και 
διεξάγουν τις εξετάσεις.  

Ι) Χρονοδιάγραμμα 

Η υλοποίηση του συνόλου των ανωτέρω  αναφερόμενων επιμέρους ενεργειών (Πεδία Α έως Θ) του 
φυσικού αντικειμένου του προγράμματος θα πρέπει να ολοκληρωθεί από τον Ανάδοχο εντός του 
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χρονοδιαγράμματος το οποίο θα καθορίζεται στη μεθοδολογία που θα καταρτίσει η Ομάδα 
Διοίκησης Έργου του Αναδόχου (Πεδία Γ και Δ). Το χρονοδιάγραμμα θα έχει διάρκεια, κατά μέγιστο 
χρόνο, εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

ΙΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
CISSP (Certified Information Systems Security Professional) 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 40 ωρών (5 ημέρες). 
2. Η εκπαίδευση αφορά την ασφάλεια πληροφοριών και τις βέλτιστες πρακτικές της 

βιομηχανίας. 
3. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, τους παρακάτω θεματικούς άξονες: 

• Security and Risk Management 
• Asset Security 
• Security Architecture and Engineering 
• Communications and Network Security 
• Identity and Access Management (IAM) 
• Security Assessment and Testing 
• Security Operations 
• Software Development Security 

4. Εκπαίδευση, συνολικής διάρκειας 40 ωρών (5 ημέρες), σε συνολικά έξι (6) Στελέχη της 
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας με σκοπό την 
προετοιμασία τους για συμμετοχή στις εξετάσεις CISSP. Ειδικότερα, πέντε (5) Στελέχη θα 
είναι από την Αθήνα και ένα (1) από τη Θεσσαλονίκη. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί 
στην Αθήνα σε κατάλληλη αίθουσα που διαθέτει ο οικονομικός φορέας. 
Κάλυψη όλων των δαπανών εκπαίδευσης. 

5. Οι εκπαιδευτές κατέχουν αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία στο πρόγραμμα CISSP 
(Certified Information Systems Security Professional) τουλάχιστον 120ωρών. 

6. Η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η Ελληνική και η Αγγλική με καλή γνώση και των δύο 
γλωσσών διδασκαλίας από τους Εκπαιδευτές. 

7. Συμμετοχή στις εξετάσεις του CISSP των ανωτέρω έξι (6) Στελεχών της Διεύθυνσης 
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.  
Κάλυψη όλων των δαπανών συμμετοχής στις εξετάσεις. 

8. Χορήγηση Πιστοποίησης CISSP στους επιτυχόντες των εξετάσεων. Κάλυψη όλων των 
δαπανών έκδοσης και χορήγησης της Πιστοποίησης.   

9. Η Πιστοποίηση χορηγείται από διεθνώς αναγνωρισμένο ανεξάρτητο Οργανισμό {(ISC)2 ή 
ισοδύναμο). 
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Όπως έχει αναρτηθεί σε μορφή .XML ώστε να συνταχθεί μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της Ε.Ε στη 
σχετική απάντηση των συμμετεχουσών εταιρειών. 


