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ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2610/2020
Τίτλος Πράξης – Υποέργου
«Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση
παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ», Υποέργο 3 «Δράσεις συστημικού χαρακτήρα – Προσαρμογή ΕΛΚΕ ΙΠ στο νέο
Κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR)», με κωδικό ΟΠΣ 5045475
Αντικείμενο Διαγωνισμού
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάδειξη συμβούλου για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την
Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ΓΚΠΔ (GDPR General Data Protection Regulation) στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
καθώς και η παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου/ης Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO) κατά τη
διάρκεια του έργου.

Αναθέτουσα Αρχή

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Προϋπολογισμός

48.387,10€ (προ ΦΠΑ 24%)
60.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Διαδικασία Ανάθεσης

Συνοπτικός Διαγωνισμός ( του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής.

Κωδικός CPV

72000000-5 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών,
ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη»

Προθεσμία κατάθεσης
των προσφορών

Δευτέρα, 04/05/2020, ώρα 14:00 μ.μ.

Τόπος Κατάθεσης των
Προσφορών

Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου
(Μ.Ο.Δ.Υ Ε.Λ.Κ.Ε.), Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα

Ημερομηνία

Τρίτη, 05/05/2020, ώρα 11:00 π.μ.
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Διενέργειας
Τόπος Διενέργειας

Γραφεία Μ.Ο.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ι.Π., Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132 - Κέρκυρα

Κωδικός resCom

80437

Χρηματοδότηση

ΕΣΠΑ 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο– ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Κωδικός ΟΠΣ

5045475

Πρωτόκολλο
Διαγωνισμού

2610/09.03.2020
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 2610/2020
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, (βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προσαρμογή
του Ιονίου Πανεπιστημίου και του ΕΛΚΕ και των σχετικών συστημάτων, υποσυστημάτων και
δομών τους στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ)
2016/679), με ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ DPO) του ιδρύματος στο νέο κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα συνολικού
προϋπολογισμού 48.387,10€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 11.612,90€, ήτοι συνολικό ποσό
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 60.000,00€.
Κωδικός CPV των υπό προμήθεια υπηρεσιών: 72000000-5 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των
πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη».
Ο διαγωνισμός διενεργείται στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου (3): «Δράσεις
συστημικού χαρακτήρα – Προσαρμογή ΕΛΚΕ ΙΠ στο νέο Κανονισμό για τα προσωπικά
δεδομένα (GDPR)» της πράξης «Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Ιονίου
Πανεπιστημίου ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ», με Κωδικό ΟΠΣ 5045475 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον
καθηγητή Βασίλειο Χρυσικόπουλο. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο– ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους,
Το κονδύλι που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «Αποζημίωση τρίτων (Υπεργολάβων) με
ΤΠΥ που δεν εντάσσονται στο προσωπικό του έργου» με κωδικό ΕΓΛΣ 61-90 του υποέργου
3: «Δράσεις συστημικού χαρακτήρα – Προσαρμογή ΕΛΚΕ ΙΠ στο νέο Κανονισμό για τα
προσωπικά δεδομένα (GDPR)» της πράξης με τίτλο «Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας
του Ιονίου Πανεπιστημίου ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» (κωδικός έργου ΕΛΚΕ ΙΠ: 80347).
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Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει τις γενικές κατευθύνσεις υλοποίησης από τον Επιστημονικό
Υπεύθυνο του έργου καθηγητή Βασίλειο Χρυσικόπουλο, ο οποίος φέρει την ευθύνη της
παρακολούθησης και του ελέγχου για την επάρκεια των υπηρεσιών που παρέχονται, και θα
ενεργεί υπό την εποπτεία της Αναθέτουσας Αρχής.
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα
διακήρυξη.
Στο διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Τόπος κατάθεσης προσφορών: Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ
Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα.
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική.
Ισχύς προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη μέρα της διενέργειας του
Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη ισχύος της προσφοράς, μπορεί να ζητήσει εγγράφως
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος των
προσφορών τους σύμφωνα με το αρ. 97 παρ. 2 του ν. 4412/2016 κατ’ ανώτατο όριο για
χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Εγγυήσεις: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 5% επί της συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της
προμήθειας.
Καταληκτική ημ/νία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 04/05/2020, ώρα 14:00 μ.μ.
Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού: 05/05/2020 ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:00 π.μ.
Τόπος Διενέργειας: Γραφεία ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72,
49132, Κέρκυρα.
Διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης εκτείνεται από την
υπογραφή της έως την 31η/12/2022.
Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια υπηρεσιών: Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στους
τόπους όπου εδρεύουν τα Πληροφοριακά Συστήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου και
υλοποιούνται οι υπηρεσίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο ανάδοχος οφείλει να
παρευρίσκεται στην έδρα του Ιονίου Πανεπιστημίου κατά την παροχή υπηρεσιών για την
υποβοήθηση προσαρμογής του Ιονίου Πανεπιστημίου στον Γενικό Κανονισμό για την
Προστασία Δεδομένων (GDPR), για συνολικό διάστημα κατ’ ελάχιστον 3 μηνών (75
εργάσιμες ημέρες). Ο ανάδοχος οφείλει να παρευρίσκεται στην έδρα του Ιονίου
Πανεπιστημίου κατά την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPΟ) και
υποστηρικτικής ομάδας προς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο), κατ’ ελάχιστον δύο (2) ημέρες την
εβδομάδα για όλη τη διάρκεια του έργου.
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Δικαίωμα Συμμετοχής: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη
αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος - μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε
τρίτες χώρες υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του ν. 4412/2016.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, (βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής), και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
Η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «Διαύγεια»
(https://diavgeia.gov.gr) και στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων»
(ΚΗΜΔΗΣ) (http://eprocurement.gov.gr). Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στον
δικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου (http://rc.ionio.gr) και στο ΚΗΜΔΗΣ.
Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Μονάδα
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου στο τηλέφωνο
2661087606 (e-mail: rc@ionio.gr) και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών
http://rc.ionio.gr.
Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τον Δρ.
Χριστόφορο Νταντογιάν, Τηλ: 26610-87854, email: dadoyan@ionio.gr
Ερωτήματα υποβολής διευκρινίσεων υποβάλλονται μέχρι και την Τρίτη 28.04.2020 και ώρα
14:00 μ.μ.
ΜΕΡΟΣ Ι: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Παραρτήματα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.: Τεχνικές Προδιαγραφές – Παραδοτέα – Κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.: Σχέδιο Σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος

O Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου

Καθηγητής Ιωσήφ Παπαδάτος
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ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1: AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη συμβούλου για την εφαρμογή του Γενικού
Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ΓΚΠΔ (GDPR General Data
Protection Regulation)1 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, καθώς και η παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου
Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO).
Οι υπό προμήθεια υπηρεσίες αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας και
κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίων Δημόσιων Συμβάσεων (CPV): 72000000-5
«Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού,
Διαδίκτυο και υποστήριξη».
Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται στο πλαίσιο του υποέργου 3: «Δράσεις συστημικού
χαρακτήρα – Προσαρμογή ΕΛΚΕ ΙΠ στο νέο Κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR)»
(κωδικός έργου ΕΛΚΕ ΙΠ: 80437), της πράξης: «Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του
Ιονίου Πανεπιστημίου ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ», που έχει κωδικό ΟΠΣ 5045475 του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ) και
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο– ΕΚΤ) και από
Εθνικούς Πόρους.
Δεν γίνεται δεκτή η υποβολή τμηματικών προσφορών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την
υποβολή προσφοράς είναι αυτή να αφορά το σύνολο αυτών που ζητούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α της παρούσας διακήρυξης.
Στο διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει τις γενικές κατευθύνσεις υλοποίησης από τον Επιστημονικό
Υπεύθυνο της προαναφερόμενης πράξης κ. Βασίλειο Χρυσικόπουλο, καθηγητή Τμήματος
Πληροφορικής, Ιονίου Πανεπιστημίου, ο οποίος φέρει την ευθύνη της παρακολούθησης και
του ελέγχου για την επάρκεια των υπηρεσιών που παρέχονται, και θα ενεργεί υπό την
εποπτεία της Αναθέτουσας Αρχής. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υπηρεσιών ανά
υπηρεσία ορίζεται στο άρθρο 19 της παρούσας διακήρυξης.
1.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α/Α

1

2

1

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες για την
υποβοήθηση προσαρμογής
του Ιονίου Πανεπιστημίου
στον Γενικό Κανονισμό
για την Προστασία
Δεδομένων (GDPR)
Υπηρεσίες Υπευθύνου
Προστασίας Δεδομένων
(DPΟ) και υποστηρικτικής

CPV
72000000-5

72000000-5

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27/4/2016
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48.387,10€

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής).
ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οκτώ
χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (48.387,10€) πλέον ΦΠΑ (24%)
έντεκα χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών (11.612,90€), ήτοι
συνολικό ποσό εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000€) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Υποέργου 3 «Δράσεις συστημικού χαρακτήρα – Προσαρμογή ΕΛΚΕ ΙΠ στο νέο Κανονισμό για
τα προσωπικά δεδομένα (GDPR)» (κωδ. ΕΛΚΕ ΙΠ: 80437) της πράξης «Δράσεις υποστήριξης
της λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση
παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» (κωδ. ΟΠΣ 5045475) του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014 –2020.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ)
και από Εθνικούς Πόρους. Συγκεκριμένα θα βαρύνει την κατηγορία δαπάνης 61-90
«Αποζημίωση τρίτων (υπεργολάβων) με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών που δεν εντάσσονται
στο προσωπικό του έργου».
Τον Ανάδοχο βαρύνουν:
α) Ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ.2 φόρος εισοδήματος, όπως ισχύει, ο
οποίος υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ.
β) H προβλεπόμενη κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4,
παρ.3 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης.
γ) H προβλεπόμενη κράτηση, ύψους 0,06%, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής
αξίας κάθε πληρωμής πρo φόρων και κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού και πηγής
προέλευσης κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης,
σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, άρθρο 350.
δ) Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας
σύμβασης με τον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Οι σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α Τεχνικές
Προδιαγραφές – Παραδοτέα της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 5: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο διαγωνισμός διενεργείται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα
σύμφωνα με:
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•

Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.

•

Το ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114/4.8.2017), όπως ισχύει.

•

Το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

•

Το 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.

•

Το ν.4497/2017(ΦΕΚ Α΄171/13,11,2017), «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις».

•

Το 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»

•

Το ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»

•

Το 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».

•

Τις διατάξεις του Π.Δ. 432/81 περί σύστασης Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας στα ΑΕΙ
όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την κοινή Υπουργική Απόφαση 679/22.08.1996 (ΦΕΚ
Β 826/10.09.1996 που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του εδαφίου γ’ παρ. 10 του
άρθρου 2 του Ν. 2233/1994, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010.

•

Την υπ’ αρ. 110427/ΕΥΘΥ /1020/2016 ΥΑ (ΦΕΚ 3521/Β’ /1.11.2016), «Τροποποίηση
και αντικατάσταση της YA Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

•

Το υπ’ αριθμ. 2657/20.05.2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης με θέμα
την Ένταξη της Πράξης «Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Ιονίου
Πανεπιστημίου ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» στο Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014 –2020, με κωδικό ΟΠΣ 5045475.
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Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 126/23.10.2019 (Θέμα Γ2:28) συνεδρίασης της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
του Ιονίου Πανεπιστημίου, περί έγκρισης της διενέργειας του διαγωνισμού και του
τεύχους διακήρυξης,
Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 138/23.03.2020 (Θέμα Γ2:5) συνεδρίασης της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΙΠ, περί παράτασης των προθεσμιών του
διαγωνισμού,
Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 139/08.04.2020 (θέμα Γ2:10) συνεδρίασης της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΙΠ, περί τροποποίησης της 2610/2020 διακήρυξης,
Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά
τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο 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.

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
1.
Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων» (ΚΗΜΔΗΣ). (http://eprocurement.gov.gr).
2.
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
(https://diavgeia.gov.gr).
3.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου
(http://rc.ionio.gr) επί δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν τη λήξη της υποβολής
προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 7: ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η παρούσα Προκήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και μέσω του
Διαδικτυακού τόπου της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση «http://rc.ionio.gr».
Εφόσον ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λπ. για το διαγωνισμό, με
αιτήματα που θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή το αργότερο έξι
(6) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα παρέχονται, με
ανάρτηση της απάντησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο τέσσερις (4)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑ- ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
8.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (άρθρα 19 & 25 Ν. 4412/2016)
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν
1.
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 ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) 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
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ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς.
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. (Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016).
8.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (άρθρα 73, 74 και 75 ν. 4412/2016)
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και
αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο
αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική
απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73
παρ. 1, 2 και 4 και 74 του Ν. 4412/2016 και πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του
Ν. 4412/2016, όπως ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
Το ΤΕΥΔ (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016) της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης
συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)
και την Κατευθυντήρια Οδηγία 23 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) και διατίθεται στους οικονομικούς
φορείς δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής σε δύο μορφές αρχείου:
Αρχείο PDF, αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης & Αρχείο .doc (σε
επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για
τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το
υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα Γ) είναι οι εξής:
Α) Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016,
όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα
σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των
συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση (άρθρο 73, παρ. 10, ν.4412/2016)
Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
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καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της
επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου
73 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που σχετίζονται
με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα
περίπτωση, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά
τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.
2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Γ) Να μην έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή
αίτησης συμμετοχής: 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 την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις
πρέπει να έχουν απαιτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
Δ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
το δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην
έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου.
Η 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.
Ε) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. α του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
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ΣΤ) Να μην εμπίπτει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, όπως αυτή ορίζεται στην
παρ. 4 περ. δ του άρθρου 73 και στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016.
Ζ) Να μην έχει κάνει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
Η) Να μην έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 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.
Θ) Να μην έχει κριθεί ο οικονομικός φορέας 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 79.
Ι) Να μην επιχειρεί ο οικονομικός φορέας να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να απαιτήσει 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.
ΙΑ) Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν
αμφιβόλω την ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ.
θ, του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (Δ) έως (ΙΑ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους Α, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι & ΙΑ μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου
να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό
αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει
αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα,
ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού
συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω
ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται
στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει
αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης
ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει
της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω
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απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι & ΙΑ αποτυπώνονται στο Μέρος
ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα) στα αντίστοιχα πεδία.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων
ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των
παραγράφων Α, Β, Γ και Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι & ΙΑ.
Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής και
περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 14 της παρούσας, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.
8.3 Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:
Το ΜΕΡΟΣ Ι είναι συμπληρωμένο από την Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ,
ΙΙΙ,IV και VI) συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα
πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από την Αναθέτουσα Αρχή, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο
ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Γ της παρούσας.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα (συμπληρώνεται από όλους τους
οικονομικούς φορείς).
Α. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Β. Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπρόσωπους του οικονομικού φορέα
Γ. Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (συμπληρώνεται κατά
περίπτωση)
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας (στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης)
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού (συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς).
Α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Β. Λόγοι που σχετίζονται με τη καταβολή φόρων η εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα.
ΜΕΡΟΣ IV: Κριτήρια επιλογής
Α. Καταλληλότητα
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄
του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη
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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 ή εμπορικά
μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Β. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς - υποψήφιοι Ανάδοχοι, απαιτείται, επί ποινή
απόρριψης:
α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, να έχουν αναλάβει ή να έχουν συμμετάσχει ως
Ανάδοχοι ή ως μέλη ένωσης ή ως υπεργολάβοι, στην υλοποίηση τουλάχιστον τριών (3) έργων,
συμμόρφωσης φορέων με τον GDPR, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) έργο να αφορά σε
συμμόρφωση ΝΠΔΔ με τον GDPR, και
β) να διαθέτουν Ομάδα Έργου με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται ακολούθως και που
μπορεί να υλοποιήσει τις εργασίες που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
Ειδικότερα, όσον αφορά την Ομάδα Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο
δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Έργου,
ως προς την απαιτούμενη εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία.
Ειδικότερα στην ομάδα έργου θα πρέπει να συμμετέχουν:
α) Ο Υπεύθυνος – Συντονιστής της Ομάδας Έργου (project manager), ο οποίος απαιτείται:
• Να διαθέτει πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο ΑΕΙ (αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ).
• Να διαθέτει τεκμηριωμένη πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε μελετητικά έργα σε
θέματα ασφάλειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων ή προστασίας
της ιδιωτικότητας, ή/και σε έργα έρευνας και ανάπτυξης σε θέματα ασφάλειας
πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων.
β) Ο Επιθεωρητής ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, ο οποίος θα σχεδιάζει και θα
διενεργεί τις εσωτερικές επιθεωρήσεις για το πρόγραμμα προστασίας δεδομένων και
συνολικά τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και απαιτείται:
• Να διαθέτει πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο ΑΕΙ (αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ).
• Να είναι πιστοποιημένος ως ISO 27001 lead auditor ή lead implementer ή να διαθέτει
5ετή επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση μελετητικών έργων ή έργων έρευνας
και ανάπτυξης σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας δεδομένων.
γ) Ο Σύμβουλος ασφάλειας πληροφοριών, ο οποίος θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει το το
πρόγραμμα προστασίας δεδομένων και συνολικά τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων και απαιτείται:
• Να διαθέτει πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο ΑΕΙ (αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ).
• Να είναι πιστοποιημένος ως ISO 27001 lead auditor ή lead implementer ή να διαθέτει
5ετή επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση μελετητικών έργων ή έργων έρευνας
και ανάπτυξης σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας δεδομένων.
δ) Ο Νομικός σύμβουλος, ο οποίος πρέπει να διαθέτει εξειδίκευση σε θέματα προστασίας
προσωπικών δεδομένων και τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών ή/και την
υλοποίηση μελετητικών έργων ή/και έργων έρευνας και ανάπτυξης σε θέματα προστασίας
προσωπικών δεδομένων.
γ) Ο Υπεύθυνος/η Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer (DPO) ο οποίος θα πρέπει
να διαθέτει πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο ΑΕΙ (αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ) και να πρέπει
να πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)
για την ανάληψη και εκτέλεση των καθηκόντων DPO (GDPR, Άρθρο 37; WP9 Guidelines on
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Data Protection Officers (‘DPOs’), Άρθρο 8).
Τα στελέχη της Ομάδας Έργου που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση
της υπηρεσίας/των υπηρεσιών της παρούσας σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι
συνδέονται με οποιαδήποτε μορφή σχέση εργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή και συνεπώς δε
γεννάται καμιά υποχρέωση, οποιασδήποτε μορφής, της αναθέτουσας Αρχής απέναντι τους.

ΜΕΡΟΣ V : Τελικές Δηλώσεις (συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς).
-Το μέρος V συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την
υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση
γνησίου της υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι:
Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να
υποβάλει ένα ΤΕΥΔ.
Το ΤΕΥΔ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (Άρθρο 79Α Ν. 4412/2016).
Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να
συμπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV.
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 (ΤΕΥΔ).
Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ του άρθρου 79, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του
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 για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου,
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 (Ν 4497/Α΄171/1311-2017, άρ. 107, παρ. 13). Τα ανωτέρω έγγραφα από τα οποία και προκύπτει η εκπροσώπηση
του οικονομικού φορέα θα πρέπει να προσκομιστούν στα δικαιολογητικά συμμετοχής.
Σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων κατά τις διατάξεις
του άρθρου 78 Ν. 4412/2016, ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να συνυποβάλει,
εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής αυτού, χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ για κάθε τρίτο
οικονομικό φορέα στις ικανότητες του οποίου πρόκειται να στηριχθεί προς απόδειξη της
τεχνικής και επαγγελματικής του ικανότητας. Το ΤΕΥΔ αυτό πρέπει να περιέχει τις
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πληροφορίες που απαιτούνται στις ενότητες Α και Β του Μέρους ΙΙ και το Μέρος ΙΙΙ, και
εφόσον η στήριξη παρέχεται προκειμένου να ανταποκριθεί ο οικονομικός φορέας στα
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο Μέρος IV, πρέπει να συμπληρώνονται επιπρόσθετα
και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV.
8.4 Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 παρ. 7, Ν.4412/2016)
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 ν.
4412/2016.
Επίσης υποβάλλονται πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.)
ή απόφαση των διαχειριστών, νομίμων εκπροσώπων (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ι.Κ.Ε)
τα οποία θα αναφέρουν:
α) την έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
β) την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης στην οποία θα
αναφέρεται ονομαστικά το μέρος της σύμβασης (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει
κάθε μέλος της Ένωσης.
γ) τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νομίμου
εκπροσώπου της ένωσης για το διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης για
τον διαγωνισμό με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.
δ) τον Συντονιστή της Ένωσης.
ε) ότι τα μέλη της Ένωσης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της
αναθέτουσας αρχής.
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 9.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για
τον σκοπό αυτό.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον προσωρινό ανάδοχο να
υποβάλλει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης του παρόντος άρθρου και όσα
ή όποια πιστοποιητικά αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές για τα υλικά που θα
χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης και ζητούνται στη παρούσα διακήρυξη.
8.5 Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 ν.4412/2016.)
α) 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 από υπεργολάβους δεν αίρει την
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
β) Η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το
τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε
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τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ του
ΤΕΥΔ.
γ) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το
30%, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που
απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για καθέναν από
τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. Επισημαίνεται, πως όταν από την ως
άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε η Αρχή απαιτεί από τον
προσφέροντα να τον/ τους αντικαταστήσει.
Επομένως, οι πληροφορίες που ορίζονται στα μέρη ΙΙ και ΙΙΙ δεν χρειάζεται να παρέχονται για
υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, για τις
περιπτώσεις που το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει το 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους 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.
8.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 9.3) και τα σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της
νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς (άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016). Στην
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι, ο επικαλούμενος την τεχνική ικανότητα τρίτου
οικονομικός φορέας οφείλει να επικαλεστεί ειδικώς και ρητώς τα στοιχεία εμπειρίας του
τρίτου που επιθυμεί να προσμετρηθούν υπέρ της συμμετοχής του και να αποδείξει με
πρόσφορα μέσα ότι τα στοιχεία αυτά θα βρίσκονται στη διάθεση του κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης του έργου, προσκομίζοντας τις απαραίτητες εγγυήσεις, ήτοι α) εξειδικευμένη
αναγραφή των μέσων που ο τρίτος προτίθεται να διαθέσει κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
αντικειμένου της σύμβασης και β) έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της
διακήρυξης εκ μέρους του τρίτου οικονομικού φορέα και δέσμευση περί υλοποίησης του
τμήματος στο οποίο θα συμμετάσχει.
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Σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων, ο υποψήφιος
οικονομικός φορέας θα πρέπει να συνυποβάλει, εντός του φακέλου δικαιολογητικών
συμμετοχής αυτού, χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ για κάθε τρίτο οικονομικό φορέα στις ικανότητες
του οποίου πρόκειται να στηριχθεί προς απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής του
ικανότητας. Το ΤΕΥΔ αυτό πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται στις ενότητες
Α και Β του Μέρους ΙΙ και το Μέρος ΙΙΙ, και εφόσον η στήριξη παρέχεται προκειμένου να
ανταποκριθεί ο οικονομικός φορέας στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο Μέρος IV,
πρέπει να συμπληρώνονται επιπρόσθετα και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με
το Μέρος IV και τυχόν το Μέρος V.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα
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.
Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 και 81 ν. 4412/2016, αν οι φορείς,
στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73
και 74 Ν. 4412/2016 και απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα
που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί επίσης να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον
οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (τελευταίο εδάφιο παρ. 1
άρθρου 78 ν. 4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρο 117 Ν. 4412/2016)
Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό
πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 4η/05/2020 και ώρα
14:00, στα Γραφεία της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ Ιονίου
Πανεπιστημίου.
Προσφορές που κατατίθεται μετά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα είναι εκπρόθεσμες,
κρίνονται απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν έγκαιρα
στην Αναθέτουσα Αρχή επιστρέφονται και αυτές στους αποστολείς, χωρίς να
αποσφραγιστούν.
Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα σε
σφραγισμένο φάκελο με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις:
Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου):
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Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου,
Ταχυδρομική διεύθυνση,
Τηλέφωνο,
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (EMAIL)
Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού
ΠΡΟΣ
Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ Ιονίου
Πανεπιστημίου Ι. Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Διακήρυξη 2610/2020
Προμήθεια υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την
εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών
Δεδομένων (General Data Protection Regulation) στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
καθώς και Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (κωδικός resCom: 80437)
Ημερομηνία διενέργειας: 05/05/2020, ώρα 11:00 π.μ.
Καταληκτική Ημ/νία υποβολής προσφορών: 04/05/2020, ώρα 14:00 μ.μ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τρεις ξεχωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι - που
επίσης φέρουν τις ανωτέρω ενδείξεις - ως εξής:
ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στην παράγραφο Α του άρθρου 10 της
παρούσας διακήρυξης, σε έντυπη μορφή.
ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όπως περιγράφονται στην παράγραφο Β του
άρθρου 10 της παρούσας διακήρυξης σε έντυπη μορφή.
ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς, όπως περιγράφονται στην παράγραφο Γ του
άρθρου 10 της παρούσας διακήρυξης, σε έντυπη μορφή.

Οι φάκελοι Α, Β και Γ θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν
στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο
με την ένδειξη ‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Οι
προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
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ΑΡΘΡΟ 10: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (άρθρο 93 ν. 4412/2016)
Ο φάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει να περιέχει τα εξής:
Α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Παράρτημα Γ) κατάλληλα
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79 του ν.
4412/2016, από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα.
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογραφεί έως (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα.
Με την συμπλήρωση των ανωτέρω ενοτήτων του ΤΕΥΔ:
✓
Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα
στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412 /2016, ήτοι:
• Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου Της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος.
• Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών
μελών της Ένωσης 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, καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.
• Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000.
• Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργίας ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, κατά το 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 την νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.
• 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 απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία
με το ν. 4198/2013.
✓
Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι ενήμεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και
επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας
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και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
✓
Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν σε
κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (β) της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016
καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν σε πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν
αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου.
✓
Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν έχουν βρεθεί σε
καμία από τις λοιπές αναφερόμενες καταστάσεις της παρ. 4 του αρ. 73 του ν. 4412/2016, για
τις οποίες ένας οικονομικός φορέας μπορεί να αποκλεισθεί από μια δημόσια σύμβαση.
✓
Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς και την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά
την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά
κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους,
προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο.
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του
Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των
δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους,
προκειμένου για φυσικά πρόσωπα.
✓
Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού
ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα.
✓
Δηλώνεται η καταλληλότητα, η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η
τεχνική και η επαγγελματική ικανότητα που τέθηκαν ως κριτήρια επιλογής από την
αναθέτουσα αρχή.
Αν ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας αποτελεί ένωση κατά την έννοια του άρθρου 19
παρ. 2 του ν. 4412/2016, υποβάλλει τη δήλωση της παρούσας παραγράφου για κάθε μέλος
της ένωσης.
Β) Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή
επαγγελματικές δυνατότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4412/2016, θα
πρέπει να προσκομίζεται, από τους εν λόγω φορείς, η δήλωση υπό στοιχείο Α της παρούσας
παραγράφου καθώς και δήλωση περί της δέσμευσης των αναγκαίων πόρων για το
συγκεκριμένο σκοπό.
Γ) Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος δηλώνει ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους, οφείλει να τους ονοματίζει και να προσκομίζει
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δήλωση με το ως άνω περιεχόμενο (παρ. Α) του/των υπεργολάβου/ων καθώς και δήλωση με
τη σχετική δέσμευση του υπεργολάβου για την υλοποίηση του τμήματος της εν λόγω
σύμβασης και του ποσοστού που καταλαμβάνει το προς υλοποίηση από αυτόν τμήμα της
σύμβασης σε σχέση με τη συνολική αξία αυτής.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από
τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα από τα αναφερόμενα στο ΤΕΥΔ
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Πληροφορίες σχετικά με το ΤΕΥΔ βρίσκονται στο ίδιο, στην Κατευθυντήρια Οδηγία 23 (ΑΔΑ:
Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr).
Για την εξακρίβωση της νόμιμης εκπροσώπησης των οικονομικών φορέων που είναι νομικά
πρόσωπα προσκομίζονται αντίγραφα καταστατικών, όπως τροποποιημένα ισχύουν, τα
αντίστοιχα ΦΕΚ, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα
που δεσμεύουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και
τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης. Αν ο υποψήφιος ή ο
προσφέρων αποτελεί ένωση κατά την έννοια του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016,
υποβάλλει τη δήλωση της παρούσας παραγράφου, καθώς και τα προαναφερθέντα
πιστοποιητικά, για κάθε μέλος της ένωσης.
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (άρθρο 94 ν. 4412/2016)
Ο φάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ περιέχει, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά
που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια του προσφέροντα, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Τεχνικές Προδιαγραφές – Παραδοτέα της παρούσας, τα οποία και τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και
τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Η τεχνική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/ -ους
του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την
αποτελούν είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους.
Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον
κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (άρθρο 95 ν. 4412/2016)
Ο φάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία
της προσφοράς τα οποία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως
φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Ο
φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος, πρέπει να
περιέχει τον ακόλουθο πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο,
υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον Προσφέροντα, και σύμφωνα με το παρακάτω
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (βλ. και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε):
Α
/ Υπηρεσίες
Α

Ανθρωπομήνες*
(αριθμός)

Κόστος
Ανθρωπομήνα
(σε ευρώ χωρίς

Συνολικό
Κόστος
(σε ευρώ χωρίς

Ποσοστό
επί του
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Υπηρεσίες για την υποβοήθηση
προσαρμογής του Ιονίου
Πανεπιστημίου στον Γενικό
1
Κανονισμό
για την Προστασία Δεδομένων
(GDPR)
Υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας
Δεδομένων (DPΟ) και
2
υποστηρικτικής ομάδας προς το
Ιόνιο Πανεπιστήμιο**
Συνολικό Κόστος
ΦΠΑ (ευρώ)
Σύνολο Αριθμητικά (ευρώ)
Σύνολο Ολογράφως (ευρώ)

ΦΠΑ =
ανθρωπομήνες
x κόστος
ανθρωπομήνα)

24

συνολικο
ύ
κόστους
(%)**

100,00%

* O αριθμός ανθρωπομηνών που θα αναγραφεί στον παρόντα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς θα
πρέπει να έχει το ίδιο άθροισμα με τους ανθρωπομήνες που αναφέρονται στην αναλυτική περιγραφή
εργασιών του σχεδίου υλοποίησης που απαιτείται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτημα Α).
Δηλαδή όσοι ανθρωπομήνες αναφέρονται ότι απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών με Α/Α 1
και με Α/Α 2 στον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς, τόσοι ανθρωπομήνες θα πρέπει να αναγράφονται
στο σχέδιο υλοποίησης έργου για τις αντίστοιχες ενότητες εργασιών, ενώ και το σύνολο των
ανθρωπομηνών του σχεδίου θα πρέπει να ισούται με το σύνολο των ανθρωπομηνών του Πίνακα
Οικονομικής Προσφοράς.
** Το συνολικό κόστος για τις υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPΟ) και της
υποστηρικτικής ομάδας, προς το ΙΠ δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 20% και υψηλότερο από
30% του συνολικού κόστους (χωρίς ΦΠΑ) της οικονομικής προσφοράς κάθε υποψηφίου Αναδόχου.
Οικονομική προσφορά που δεν τηρεί τα παραπάνω όρια θα απορρίπτεται.
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Η οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/ ους του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την
αποτελούν είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους.
ΑΡΘΡΟ 11: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για διάστημα εκατόν
είκοσι (120) ημερών προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.
4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή 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
προσφορά τους είτε ΟΧΙ. (άρθρο 97 ν. 4412/2016).
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 τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο
του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε ΟΧΙ. Στην τελευταία
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
ΑΡΘΡΟ 12: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ
Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή
δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση των υπηρεσιών στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη.
Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το
οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. Εάν μετά την διόρθωση
του Φ.Π.Α. η τιμή ανά Υπηρεσία και η συνολική τιμή της προσφοράς συμπεριλαμβανομένου
και του Φ.Π.Α. υπερβαίνει το προϋπολογισθέν ποσό της παρούσας διακήρυξης, η προσφορά
θα απορρίπτεται και θα αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.
Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε
προσφερόμενη υπηρεσία για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος.
Προσφερόμενη υπηρεσία η οποία αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή,
θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών.
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής,
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υπερισχύει η τιμή μονάδας.
Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της
Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι
υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την
παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται
να τα παράσχουν.
ΑΡΘΡΟ 13: ΓΛΩΣΣΑ
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 αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα (άρθρ. 80 του ν. 4412/2016).
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ (άρθρα 86,
96, 100, 102 και 117 παρ. 2 του ν. 4412/2016)
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05/05/2020 ημέρα Tρίτη, και ώρα 11:00 π.μ., στα Γραφεία
της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου
Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα, από την αρμόδια τριμελή επιτροπή που ορίστηκε από την
Αναθέτουσα Αρχή, η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα
πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών. Η εν λόγω Επιτροπή, αφού
παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και τον
έλεγχο αυτών. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα (μετά τις 04/05/2020 και ώρα
14:00) απορρίπτονται και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στα σχετικά άρθρα της παρούσας. Η αποσφράγιση
διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία
και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στην διαδικασία
επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και
παραστατικό εκπροσώπησης.
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών
και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την
κρίση της επιτροπής.
Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής:
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού παραλαμβάνει τους σφραγισμένους φακέλους των προσφορών
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οι οποίες έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τον υποφάκελο
με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά». Στη συνέχεια μονογράφει
το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. Οι υποφάκελος «Οικονομική
Προσφορά» δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
β) Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα
των δικαιολογητικών συμμετοχής και προχωρά στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών, στη
μονογραφή και αξιολόγηση - βαθμολόγησή τους, εφόσον αυτές ικανοποιούν τις ελάχιστες
απαιτήσεις που θέτει η παρούσα Διακήρυξη.
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει τους φακέλους με ένδειξη «Οικονομική προσφορά». Κατά την αποσφράγιση του φακέλου των οικονομικών προσφορών,
μονογράφονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού τα στοιχεία αυτών.
Η αποσφράγιση αυτή γίνεται στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν,
στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, σε ώρα που ανακοινώνει η Επιτροπή. Εάν δεν είναι
δυνατή η συνεδρίαση την επόμενη εργάσιμη τότε ορίζεται νέα ημερομηνία και ώρα η οποία
ανακοινώνεται στους συμμετέχοντες από την Επιτροπή.
Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει τις οικονομικές
προσφορές και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α) και β) οι οικονομικές προσφορές
αποσφραγίζονται αλλά δεν αξιολογούνται.
Κατόπιν συντάσσεται αναλυτικό πρακτικό που αφορά ολόκληρη την ως άνω διαδικασία
(Πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών
και οικονομικών προσφορών) στο οποίο αναφέρονται και οι τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζονται απορριπτέες, αναλύοντας τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Το εν λόγω πρακτικό
διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ερευνών, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση, η οποία
κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες συνοδευόμενη από τα σχετικά πρακτικά.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον
προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των
οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιμή και το αποτέλεσμα καταγράφεται
στο πρακτικό με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων, το οποίο επικυρώνεται με
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
1.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών
που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του ΤΕΥΔ. Τα δικαιολογητικά
υποβάλλονται εμπρόθεσμα στην Αναθέτουσα Αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος
παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης (τελευταίο εδάφιο της παρ.1, του άρθρου
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103, ν. 4412/2016).
2.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά
που υπεβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των δέκα
ημερών της ανωτέρω παραγράφου 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. 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΄ Ν.
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
3.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) είναι ψευδή
ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα
τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ
ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του
IV τότε απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης της παρούσας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, σύμφωνα με τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. (παρ. 3, αρθρ. 103, ν. 4412/2016).
4.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 και
τη διαβίβαση του φακέλου στην Επιτροπή Ερευνών για τη λήψη απόφασης είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού.
5.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με
την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης. (παρ. 6, αρθρ. 103, ν. 4412/2016), στην οποία
αναφέρονται οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης (αρθ. 105, Ν.
4412/2016).
Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα (80 του ν. 4412/2016). 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.
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 (παρ. 10 άρθρο 80 ν. 4412/2016).
Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το
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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 ΚΠολΔ και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Tα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική.
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 (άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016).
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός
ανάδοχος της παρούσας είναι τα εξής:
Α) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με
τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η
νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α
που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με
ποινικές καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο
που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για
καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥΔ. Από το απόσπασμα ποινικού μητρώου
(έκδοση έως τρείς (3) μήνες πριν την υποβολή τους) πρέπει να προκύπτει ότι δεν υφίσταται
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του ν.
4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά 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.
Η υποχρέωση αυτή αφορά ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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 το έγγραφο ή
το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 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 ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
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επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis).
Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) :
Ι) για την καταβολή φόρων, πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας εκδιδόμενο από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας.
ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικό ασφαλιστικής
ενημερότητας κύριας και επικουρικής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους-μέλους ή χώρας συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του προσωρινού αναδόχου
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός
ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και
επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο
και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της. Σε περίπτωση
υπεργολαβίας του υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο.
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 το έγγραφο ή
το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 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 άνω περιπτώσεις . Οι επίσημες δηλώσεις
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis).
Δ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα,
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα):
Ι) για τις καταστάσεις της περίπτωσης Δ του άρθρου 8.2 «προϋποθέσεις συμμετοχής»:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
απαιτείται πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της
έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε
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φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό
περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
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 το έγγραφο ή
το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 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 άνω περιπτώσεις. Οι επίσημες δηλώσεις
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis).
ΙΙ) Για την περίπτωση Ε’ του άρθρου 8.2 «προϋποθέσεις συμμετοχής», ήτοι για τη μη αθέτηση
των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στις παρ 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016
(υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου),
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό
του οι οριζόμενοι στο μέρος λόγοι αποκλεισμού.
Για τις περιπτώσεις της παραγράφου Γ’, ενότητα 8.2 της παρούσης α) 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 ή αίτησης συμμετοχής ή σε περίπτωση αδυναμίας
εκδόσεως αυτού από την αρμόδια διεύθυνση, την προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του
άρθρου 80 του ίδιου νόμου ένορκη βεβαίωση β) ένορκη βεβαίωση ενώπιον
συμβολαιογράφου, ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 73 παρ. 2γ του ν. 4412/2016, για τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς που δεν
απασχολούσαν προσωπικό για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.
ΙΙΙ) Για τις λοιπές περιπτώσεις ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι και ΙΑ του άρθρου 8.2 της παρούσης, υπεύθυνη
δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας
ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι
οριζόμενοι στο μέρος λόγοι αποκλεισμού:
•
Συμφωνίες με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
•
Σύγκρουση συμφερόντων
•
Πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης
δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
•
Ο οικονομικός φορέας α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
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αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής. β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές, γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
•
Ο οικονομικός φορέας δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
•
Σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
Ε) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ένορκη
βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
ΣΤ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙV. του ΤΕΥΔ (Κριτήρια επιλογής):
1. Καταλληλότητα:
Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού μητρώου (σε ισχύ) το οποίο πιστοποιεί την
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους /αντικείμενο της επιχειρηματικής τους
δραστηριότητας το οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι συναφές με το αντικείμενο
του παρόντος διαγωνισμού.
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 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 (Παράρτημα XI
Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016).
2 . Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, όπως αυτά εξειδικεύονται στο
Άρθρο 8.3 της παρούσας διακήρυξης και έχουν δηλωθεί στο Μέρος IV του ΤΕΥΔ, οι
οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να προσκομίζουν όλα τα απαραίτητα σχετικά έγγραφα.
Συγκεκριμένα:
• Κατάλογος των κυριοτέρων παραδόσεων σχετικών υπηρεσιών που
πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία 2017-2019 (προς διασφάλιση ικανοποιητικού
επιπέδου ανταγωνισμού, σύμφωνα με το ν. 4412/2016, Προσάρτημα Α, Παράρτημα ΧΙ), με
αναφορά του αντίστοιχου ποσού, την ημερομηνίας και του δημοσίου ή ιδιωτικού παραλήπτη.
Οι παραδόσεις αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με
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πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης)
είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με
απλή δήλωση του οικονομικού φορέα.
• Πίνακας Σύνθεσης Ομάδας Έργου με συμπληρωμένα τα ονόματα στελεχών, τη σχέση
εργασίας τους με το διαγωνιζόμενο (π.χ. στέλεχος Αναδόχου, στέλεχος υπεργολάβου,
εξωτερικός συνεργάτης), τους τίτλους σπουδών τους, συνοπτική παρουσίαση της εμπειρίας
τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 8.3 της παρούσας.
• Πλήρη βιογραφικά σημειώματα του Υπευθύνου Έργου και των στελεχών της Ομάδας
Έργου από τα οποία σαφώς να προκύπτει η γενική και ειδική εμπειρία σε σχέση με την
απαιτούμενη στην παράγραφο 8.3 της παρούσης. Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος
διατίθεται στο Παράρτημα ΣΤ της παρούσας διακήρυξης.
• Ο Υπεύθυνος και τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη
Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι:
I.

Τα στοιχεία των βιογραφικών σημειωμάτων είναι αληθή και ακριβή

II.

Έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται τους όρους της Διακήρυξης, που αφορούν
στη συμμετοχή τους στην Ομάδα Έργου

III.

Στην περίπτωση επιλογής του διαγωνιζομένου, θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους
ως μέλη της ομάδας έργου για το διάστημα που προβλέπεται από τη Σύμβαση.

•
•

•

Για την απόδειξη των ανωτέρω χρειάζεται να προσκομιστούν τα πτυχία των μελών της
ομάδας έργου αλλά και βεβαιώσεις για την απόδειξη της εργασιακής τους εμπειρίας.
Για το σύνολο των προτεινόμενων μελών της ομάδας έργου θα πρέπει να περιγραφεί
ο ρόλος τους στο προτεινόμενο σχήμα και να δηλωθεί το γνωστικό αντικείμενο που
θα καλύψουν.
Για τα στελέχη της Ομάδας Έργου που δεν ανήκουν στο δυναμικό του συμμετέχοντος,
θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 συνεργασίας του
στελέχους με τον συμμετέχοντα για όλη τη διάρκεια του έργου.

Ζ) 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 ν.
4412/2016.
Επίσης υποβάλλονται πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.)
ή απόφαση των διαχειριστών, νομίμων εκπροσώπων (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) τα
οποία θα αναφέρουν:
α) την έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό
β) την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης στην οποία θα
αναφέρεται ονομαστικά το μέρος της σύμβασης (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει
κάθε μέλος της Ένωσης
γ) τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νομίμου
εκπροσώπου της ένωσης για το διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης για
τον διαγωνισμό με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
δ) τον Συντονιστή της Ένωσης
ε) ότι τα μέλη της Ένωσης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της αναθέτουσας
αρχής.
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Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει,
ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Χρόνος έκδοσης δικαιολογητικών κατακύρωσης

Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την απόδειξη περί μη συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 9.2.Α (άρθρο 73 παρ. 1 ν. 4412/2016 - αποκλεισμός
οικονομικού φορέα /αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση), την παράγραφο 9.2.Γ
(άρθρο 73 παρ. 2 περ. γ’ ν. 4412/2016 - παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας /ΣΕΠΕ)
και την παράγραφο 9.2.Δ (άρθρο 73 παρ. 4 περ. β’ ν. 4412/2016 – μη πτώχευση –
εξυγίανση- ειδική εκκαθάριση – αναγκαστική διαχείριση ή διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού) εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παραγράφους 9.2.Β (άρθρο 73 παρ. 2 ν.
4412/2016 - πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας) εφόσον είναι
εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται
χρόνος ισχύος, να έχουν έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. Λόγω του
σύντομου χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών που εκδίδονται οι οικονομικοί φορείς
πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και
τον χρόνο υποβολής της προσφοράς.
γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν το πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου
επαγγελματικού μητρώου που να πιστοποιεί την εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό
επάγγελμά τους, ήτοι την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας (άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016), και τα αποδεικτικά ισχύουσας
εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή τους.
ΑΡΘΡΟ 15: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,
μπορεί, μετά από γνώμη 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.
ΑΡΘΡΟ 16: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά για τους λόγους που ορίζονται στο
άρθρο 91 του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 17: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο
υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε
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καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της
απόρριψης των προτάσεων αυτών.
ΑΡΘΡΟ 18: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρθρο 105 ν. 4412/2016)
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε
προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.), επί αποδείξει.
Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του ν. 4412/16.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα
αρχή δεν την κοινοποιήσει 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 εξής:
α. παρέλθει άπρακτη πάροδος της προθεσμίας άσκησης της προβλεπόμενης στο άρθρο 127
του ν. 4412/2016 ένστασης και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η
πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του ανωτέρω
άρθρου 127
β. κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει, 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 της
άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 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 εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον προσκαλεί
να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής
εκτέλεσης, εφαρμοζομένων των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων,
τη διακήρυξη και των διαδικασιών της αναθέτουσας αρχής. Το συμφωνητικό έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα.
Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω είκοσι (20) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει
παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά (βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής). Αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν.
4412/2016.
Η διάρκεια της σύμβασης εκτείνεται από την υπογραφή της έως τις 31/12/2022.
Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
Στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα περιληφθεί ειδική ρήτρα βάσει της
οποίας ο ανάδοχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεσμεύονται ότι θα τηρούν τις υποχρεώσεις
στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν
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θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπό τους όρους του άρθρου 133
του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 19: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στους τόπους όπου εδρεύουν τα Πληροφοριακά Συστήματα
του Ιονίου Πανεπιστημίου και υλοποιούνται οι υπηρεσίες δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Ο ανάδοχος οφείλει να παρευρίσκεται στην έδρα του Ιονίου Πανεπιστημίου
κατά την παροχή υπηρεσιών για την υποβοήθηση προσαρμογής του Ιονίου Πανεπιστημίου
στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), για συνολικό διάστημα κατ’
ελάχιστον 3 μηνών (75 εργάσιμες ημέρες). Ο ανάδοχος οφείλει να παρευρίσκεται στην έδρα
του Ιονίου Πανεπιστημίου κατά την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων
(DPΟ) και υποστηρικτικής ομάδας προς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο), κατ’ ελάχιστον δύο (2)
εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα για όλη τη διάρκεια του έργου.
Ο χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται: α) για τις
«υπηρεσίες για την υποβοήθηση προσαρμογής του Ιονίου Πανεπιστημίου στον Γενικό
Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)» έως είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή και β) για τις «υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας
Δεδομένων (DPΟ) και υποστηρικτικής ομάδας προς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο», έως τριάντα (30)
μήνες από την υπογραφή της. Σε κάθε περίπτωση ημερομηνία λήξης της σύμβασης θα είναι
η 31η/12/2022.
Σε περίπτωση που δεν υλοποιούνται προσηκόντως οι παρεχόμενες υπηρεσίες και εφόσον
δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η
προβλεπόμενη διαδικασία για την περίπτωση αυτή. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται
ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη
εκ του λόγου αυτού.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται μονομερώς να παρατείνει τον ανωτέρω χρόνο κατά την
απόλυτη κρίση της, ενημερώνοντας προς τούτο εγγράφως τον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 20: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η παραλαβή των προμηθευομένων με την παρούσα υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από
τριμελή Επιτροπή Παραλαβής και Αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016,
η οποία ορίζεται με απόφαση τη αναθέτουσας αρχής άρθρο 221 του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 21: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (άρθρο 200, ν. 4412/2016)
Η εξόφληση των εκδιδόμενων τιμολογίων θα γίνεται σταδιακά από την Μονάδα Οικονομικής
και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου, μετά την οριστική
παραλαβή των προμηθευόμενων (επιμέρους) υπηρεσιών, εφόσον έχει προηγηθεί η
καταβολή της χρηματοδότησης του έργου, με εντολή του Επιστημονικού Υπευθύνου του
έργου και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση
των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
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Ειδικότερα, για τις «υπηρεσίες για την υποβοήθηση προσαρμογής του Ιονίου Πανεπιστημίου
στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)» η πληρωμή θα γίνεται μετά
το πέρας της κάθε μίας από τις φάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.
Η εκπλήρωση καθηκόντων DPO θα συντρέχει σε όλη τη διάρκεια του έργου και θα είναι
προϋπόθεση για την καταβολή της αμοιβής κάθε φάσης.
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Χαρτογράφηση
ροών
δεδομένων και πληροφοριών
(Data Flow mapping) –
Δημιουργία
καταλόγου
δεδομένων
προσωπικού
χαρακτήρα
Έλεγχος (Audit) υποδομών
Πληροφορικής
και
Πληροφοριακών Συστήματων
Μελέτη ανάλυσης αποκλίσεων
σχετικά με τη συμμόρφωση με
τον GDPR (Gap Analysis)
Εκτίμηση Αντικτύπου για την
Προστασία των Δεδομένων
(Data
Protection
Impact
Assessment)
και
Σχέδιο
Συμμόρφωσης
(Compliance
Plan)
Πρόγραμμα
Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων
Ενημέρωση και Εκπαίδευση
σχετικά με την Προστασία των
Προσωπικών Δεδομένων

% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ /ΑΜΟΙΒΗΣ

13%

17%

20%

20%

17%
13%

Για τις «υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPΟ) και υποστηρικτικής ομάδας
προς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο» η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τα χρονικά
διαστήματα που ο DPO θα παρέχει τις υπηρεσίες του. Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες
Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPΟ) διαρκέσουν λιγότερο από τριάντα (30) μήνες από
την υπογραφή της σύμβασης, το συνολικό τίμημα των υπηρεσιών αυτών θα μειωθεί ανάλογα
σε σχέση με την οικονομική προσφορά του αναδόχου.
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ (€) με την προσκόμιση των φορολογικών
στοιχείων, των νομίμων παραστατικών και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, τις λοιπές
ισχύουσες διατάξεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (ν. 4497/13-11-2017), αλλά και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης.
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 της
υπηρεσίας ή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Ο προβλεπόμενος από το ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ.2 φόρος εισοδήματος, όπως
ισχύει, ο οποίος υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
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β) H προβλεπόμενη κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στο ν. 4013/2011, άρθρο
4, παρ.3 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης
γ) H προβλεπόμενη κράτηση, ύψους 0,06%, για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) η οποία υπολογίζεται
επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής πρo φόρων και κρατήσεων και ανεξαρτήτως
ποσού και πηγής προέλευσης κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής
δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το ν. 4412/2016, άρθρο 3 και ΚΥΑ 1191/14-03-2017
(ΦΕΚ Β 969/22-3-2017)
δ) Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της
υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 22: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση
των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
ΑΡΘΡΟ 23: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (άρθρο 72 ν. 4412/2016)
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 72 ν. 4412/2016,
από πιστωτικά 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 κράτημέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν
επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ).
Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε της παρούσας ή
σύμφωνη με υπόδειγμα του πιστωτικού ιδρύματος, εφόσον περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο
τα παρακάτω στοιχεία, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, με
διάρκεια (3) τρεις μήνες μετά το συμβατικό χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών. Οι εγγυήσεις
καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου
του αντικειμένου της σύμβασης.
Η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει:
1.
Την ημερομηνία έκδοσης.
2.
Τον εκδότη.
3.
Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται.
4.
Τον αριθμό της εγγύησης.
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5.
Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
6.
Την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
7.
Τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
8.
Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
και τους όρους ότι:
1. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως
2. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
3. Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
4. Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
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 στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της μετά την οριστική παραλαβή του
συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
ΑΡΘΡΟ 24: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της
Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα
Αρχή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική
ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται,
αλλά μέχρι του ύψους της σύμβασης.
2. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να
αναθέτει, μετά την ανάθεση της σύμβασης, υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο
του αντικειμένου της σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την
απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης,
υπεργολαβίας κλπ., κατά τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει
στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε
πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται
από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους
ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα
τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα,
κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας
το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση
συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης,
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καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη
έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.
3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την
Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των
ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση
δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του
ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για
την ολοκλήρωση του Έργου.
4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί
στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
5. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή
ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση
εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν
τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις
εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε
αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης
σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ
των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή ΟΧΙ της Σύμβασης εναπόκειται
στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να
συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της
Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 25: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά,
που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης
που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
δικαστήρια Κέρκυρας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό
δίκαιο.
ΑΡΘΡΟ 26: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 127 του ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης, σύμφωνα με το
άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που
εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με
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τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376
παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή
αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη
της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παράβολου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%)
επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το
παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή
μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
ΑΡΘΡΟ 27: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία του
παρόντος διαγωνισμού ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη, χωρίς οι συμμετέχοντες σε αυτή
να αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση για
οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την διακήρυξη, τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, τη
ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού από οποιαδήποτε αιτία. Η συμμετοχή στη
σχετική διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και
προϋποθέσεων της παρούσας.
Όλοι οι όροι της παρούσας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν και τα Παραρτήματα
Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ είναι υποχρεωτικοί και απαράβατοι.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΙΠ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από IOSIF PAPADATOS

Καθηγ. Ιωσήφ Παπαδάτος
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Μέρος ΙI
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Αντικείμενο της Διακήρυξης
Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η ανάδειξη Αναδόχου παροχής υπηρεσίας, στο πλαίσιο
υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Ιονίου
Πανεπιστημίου ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ», Υποέργο 3 «Δράσεις συστημικού χαρακτήρα – Προσαρμογή ΕΛΚΕ ΙΠ στο νέο
Κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR)», με κωδικό ΕΛΚΕ ΙΠ 80437, το οποίο έχει
ενταχθεί στο Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
ΕΣΠΑ 2014 –2020 με κωδικό ΟΠΣ 5045475 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.
Ο Ανάδοχος θα παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες για την προσαρμογή του Ιονίου
Πανεπιστημίου (ΙΠ), του ΕΛΚΕ του ΙΠ και των σχετικών συστημάτων, υποσυστημάτων και
δομών τους στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ)
2016/679), με ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ DPO), σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που ακολουθεί.
2. Συνοπτική περιγραφή του έργου της διακήρυξης
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάδειξη συμβούλου για την εφαρμογή του Γενικού
Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ΓΚΠΔ (GDPR General Data
Protection Regulation)2 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, καθώς και η παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου
Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO) κατά τη διάρκεια του έργου.
Προκειμένου το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να συμμορφωθεί έναντι του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων διακρίνονται δύο βασικοί πυλώνες δράσης:
A. Η καταγραφή των ροών δεδομένων, η αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών και η
διεξαγωγή εκτενών ελέγχων ασφαλείας, ελέγχων αντικτύπου και επικινδυνότητας με
σκοπό την εκπόνηση μελέτης ωριμότητας και την υποβολή ενός ολοκληρωμένου πλάνου
συμμόρφωσης έναντι του ΓΚΠΔ (GDPR), καθώς και ενός ολοκληρωμένου προγράμματος
προστασίας (πολιτικές και διαδικασίες).
B. Η εκπαίδευση του προσωπικού αλλά και η ευαισθητοποίηση όλης της πανεπιστημιακής
κοινότητας στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του
ΓΚΠΔ (GDPR).
Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης των απαιτήσεων του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του ν. 4624/2019, σύμφωνα με τις ανάγκες του
Πανεπιστημίου, όπως αυτές καθορίζονται παρακάτω. Για την παροχή των απαιτούμενων
υπηρεσιών ο Ανάδοχος θα ακολουθήσει διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες και
βέλτιστες πρακτικές, ενώ θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα σχετική τεχνογνωσία και
εμπειρία σε έργα σχετικά με τη συμμόρφωση φορέων με τον Γενικό Κανονισμό για την
Προστασία των Δεδομένων ΓΚΠΔ (GDPR).
Στους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας του έργου συμπεριλαμβάνονται:
• Η δέσμευση και η υποστήριξη της διοίκησης από τα πρώτα στάδια του έργου.
• Η επιλογή, η οργάνωση και η ενεργή συμμετοχή των κατάλληλων στελεχών/
προσωπικού σε όλες τις φάσεις του έργου.
• Η υλοποίηση με βάση το χρονοδιάγραμμα και η αποτελεσματική επικοινωνία.
• Η γνώση και η εμπειρία του Αναδόχου.

2

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27/4/2016
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3.
Συνοπτική παρουσίαση του Ιονίου Πανεπιστημίου
3.1
Δομή και Οργάνωση
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έως την 1η Οκτωβρίου 2018 είχε έδρα την Κέρκυρα και αποτελούνταν
από τρεις (3) Σχολές και έξι (6) Τμήματα. Κατά τον ν. 4559/2018, από την 1η Οκτωβρίου 2018
το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει τη μορφή ενός πανεπιστημίου-δικτύου που εδράζεται σε τέσσερα
(4) νησιά του Ιονίου και περιλαμβάνει πέντε (5) Σχολές και δώδεκα (12) Τμήματα.
Το προσωπικό του Πανεπιστημίου αποτελείται από 198 άτομα Διδακτικό, Ερευνητικό και
Εργαστηριακό Προσωπικό και 74 άτομα Διοικητικό Προσωπικό. Η δυναμικότητα του
Ιδρύματος σε φοιτητές είναι περίπου 12.000 προπτυχιακοί, 1.000 μεταπτυχιακοί φοιτητές
και 300 υποψήφιοι διδάκτορες (στοιχεία Νοεμβρίου 2019).
Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο λειτουργούν κεντρικά πληροφοριακά συστήματα που αφορούν στη
διαχείριση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών (φοιτητολόγιο), στη διαχείριση
του προσωπικού, στη διαχείριση των οικονομικών και της μισθοδοσίας και στη διαχείριση
του ΕΛΚΕ. Επιπρόσθετα, λειτουργούν μεμονωμένα πληροφοριακά συστήματα για τις ανάγκες
συγκεκριμένων Διευθύνσεων. Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων διαχειρίζεται μεγάλο
μέρος του εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και κεντρικά
πληροφοριακά συστήματα - υποδομές για την προσφορά πλήθους ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
ενώ η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης διαθέτει υπηρεσίες αναζήτησης στους
καταλόγους των τεκμηρίων και διαχειρίζεται τα δεδομένα δανεισμού. Ακολουθεί ενδεικτικός
συνοπτικός πίνακας των συστημάτων/υποδομών/δομών που άπτονται του περιβάλλοντος
πληροφορικής και του ενδιαφέροντος του παρόντος έργου:
Πληροφοριακά Συστήματα

Υπηρεσίες Πληροφορικής και
Τομεακά Πληροφοριακά Συστήματα

Αρχεία (έντυπα και ηλεκτρονικά)

Πληροφοριακό Σύστημα Διοικητικών Υποθέσεων
Πληροφοριακό Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης
Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Προσωπικού
Πληροφοριακό Σύστημα Φοιτητολογίου
Πληροφοριακό Σύστημα ΕΛΚΕ
Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης
Ιστότοποι
Σίτιση και Στέγαση φοιτητών
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Τηλεφωνικός κατάλογος
LDAP
Mailing lists
Πληροφοριακά Συστήματα γραφείου Erasmus
Αρχεία Γραμματειών Τμημάτων
Αρχεία Φοιτητικής Μέριμνας
Αρχεία ΕΛΚΕ
Αρχεία προμηθειών/διαγωνισμών

4. Αναλυτική Περιγραφή Υπηρεσιών
Ο Ανάδοχος θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά στην τεχνική του προσφορά αναλυτική
περιγραφή της εκτέλεσης του έργου της σύμβασης (Σχέδιο Υλοποίησης Έργου). Το Σχέδιο
Υλοποίησης Έργου θα περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία, συνταγμένα
με τον τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα που ακολουθεί με τίτλο «Απαιτούμενα Στοιχεία
Σχεδίου Υλοποίησης». Τεχνική Προσφορά Αναδόχου που δεν θα περιλαμβάνει Σχέδιο
Υλοποίησης Έργου ή το περιλαμβανόμενο Σχέδιο Υλοποίησης Έργου δεν θα έχει συνταχθεί
σύμφωνα τις παρακάτω προδιαγραφές-οδηγίες θα απορρίπτεται.
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4.1 Απαιτούμενα Στοιχεία Σχεδίου Υλοποίησης
• Παρουσίαση μεθοδολογίας του έργου (στην αρχική φάση) και της προόδου του (σε
επιλεγμένα από τον Ανάδοχο χρονικά σημεία) στη Διοίκηση (Πρυτανικό Συμβούλιο και
Σύγκλητος) και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων του Ιδρύματος.
• Περιγραφή δομής και οργανωτικού σχήματος Ομάδας Έργου, προσδιορισμός
αρμοδιοτήτων και ρόλων, χρονική κατανομή ανά θέμα και δραστηριότητα του έργου.
• Αναφορά και τεκμηρίωση εμπειρίας Αναδόχου στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων.
• Μεθοδολογία και τυχόν εργαλεία λογισμικού για τη συλλογή στοιχείων, για τη
διενέργεια ελέγχων ασφάλειας πληροφοριών, για την ανάλυση επικινδυνότητας
ασφάλειας πληροφοριών, για τη μελέτη εκτίμησης αντίκτυπου, για την αξιολόγηση
ευπάθειας, για την ανάλυση αποκλίσεων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει
επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους και πρότυπα για τη διενέργεια των παραπάνω
ελέγχων, καθώς και κατάλληλο εξειδικευμένο λογισμικό όπου απαιτείται.
• Πλάνο εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό υλικό και στελέχωση της ομάδας των εκπαιδευτών.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες υπηρεσίες στο Ιόνιο
Πανεπιστήμιο (ΙΠ), οι οποίες θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική
προσφορά του.
4.2. Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης με τη διαδικασία συνεντεύξεων με την ανώτατη
διοίκηση και τα ανώτερα στελέχη του ΙΠ. Υπάρχουσες μελέτες συμμόρφωσης με τον GDPR
και τα αποτελέσματα αυτών, υφιστάμενα μέτρα ασφαλείας και επιθεωρήσεις για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων θα καταγραφούν και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
στην παρούσα φάση.
4.2.1. Χαρτογράφηση ροών δεδομένων και πληροφοριών (Data Flow mapping) –
Δημιουργία καταλόγου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Ο Ανάδοχος, σε συνεργασία με το προσωπικό του Ιονίου Πανεπιστημίου, θα δημιουργήσει
τα απαραίτητα αρχεία που θα πρέπει να έχει στην κατοχή του και να μπορεί να επιδεικνύει
το Ίδρυμα. Ενδεικτικά αναφέρονται:
• Κατάλογος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ποια προσωπικά δεδομένα
συλλέγονται, ο σκοπός της επεξεργασίας, η διαδικασία λήψης συγκατάθεσης, η
πρόσβαση στα δεδομένα - εντός και εκτός του ιδρύματος - η έγγραφη και/ή ηλεκτρονική
αποθήκευσή τους, ο χρόνος διατήρησης τους).
• Ταξινόμηση των προσωπικών δεδομένων που έχει στην κατοχή του το ίδρυμα ανά τύπο
(π.χ. ευαίσθητα, εμπιστευτικά, δημόσια).
• Δημιουργία και επικαιροποίηση διαγραμμάτων ροής δεδομένων (π.χ. μεταξύ
συστημάτων, μεταξύ διαδικασιών, μεταξύ δομών, οντοτήτων και χώρων).
Ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει τις φόρμες βάσει των οποίων θα γίνει η καταγραφή και θα
δημιουργήσει τα σχετικά αρχεία (αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας). Για τη
συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών αναμένεται η χρήση εξειδικευμένων
εργαλείων για data discovery/classification στις κεντρικές πληροφοριακές δομές του Ιονίου
Πανεπιστημίου.
4.2.2. Έλεγχος (Audit) υποδομών Πληροφορικής και Πληροφοριακών Συστημάτων
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διενεργήσει ελέγχους διείσδυσης και αξιολόγησης ευπαθειών
(penetration testing, vulnerability assessment) των κεντρικών υποδομών πληροφορικής του
ΙΠ με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού από τον Επιθεωρητή ασφάλειας πληροφοριακών
συστημάτων Θα πρέπει να συμπεριλάβει αξιολόγηση της ασφάλειας του δικτύου, των
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πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών μετά από τη διεξαγωγή τρωτότητας και
διείσδυσης με συγκεκριμένη μεθοδολογία βασισμένη σε διεθνή πρότυπα. Το σχετικό
λογισμικό θα πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά του.
4.2.3. Μελέτη ανάλυσης αποκλίσεων σχετικά με τη συμμόρφωση με τον GDPR (Gap
Analysis)
Ο Ανάδοχος θα μελετήσει την υφιστάμενη κατάσταση ως προς τη διαχείριση των
προσωπικών δεδομένων και θα εντοπίσει πρακτικές και διαδικασίες που εφαρμόζονται ως
τώρα αλλά είναι μη συμμορφωμένες προς τον ΓΚΠΔ (GDPR). Επίσης θα μελετήσει τις
υφιστάμενες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων, τα συστήματα πληροφορικής που
χρησιμοποιούνται και θα καταγράψει τις αποκλίσεις της υφιστάμενης κατάστασης του ΙΠ σε
σχέση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού.
Ο Ανάδοχος θα επιθεωρήσει τα σημεία αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων, σε
φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, την πρόσβαση σε αυτά, καθώς επίσης και τις συμφωνίες
εμπιστευτικότητας που έχουν υπογραφεί, ώστε να επιβεβαιωθεί η διαφύλαξη της
ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της διαθεσιμότητας των προσωπικών δεδομένων
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ (GDPR). Επιπλέον, θα επιθεωρήσει τον τρόπο
επικοινωνίας με τους συνεργάτες, το είδος των πληροφοριών που ανταλλάσσονται και την
αποθήκευση τους.
Ο Ανάδοχος θα καταγράψει τα σχετικά ευρήματα για το βαθμό ετοιμότητας του ΙΠ και τις
επιμέρους αποκλίσεις που παρουσιάζει σε σχέση με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ (GDPR).
4.3. Εκτίμηση Αντικτύπου για την Προστασία των Δεδομένων (Data Protection Impact
Assessment) και Σχέδιο Συμμόρφωσης (Compliance Plan)
Εκτίμηση Αντικτύπου για την Προστασία των Δεδομένων
Ο Ανάδοχος θα διεξαγάγει την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων
(Data Protection Impact Assessment – DPIA). Η εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την
προστασία δεδομένων θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:
• Συστηματική περιγραφή των προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας και των σκοπών
της επεξεργασίας, περιλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του έννομου συμφέροντος που
επιδιώκει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
• Εκτίμηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας των πράξεων επεξεργασίας σε
συνάρτηση με τους σκοπούς,
• Αναγνώριση υπαρχόντων ή προς υλοποίηση αντιμέτρων για την ικανοποίηση νομικών
απαιτήσεων και τη διαχείριση των κινδύνων κατά της ιδιωτικότητας,
• Αποτίμηση και αξιολόγηση κινδύνων (risks) κατά της ιδιωτικότητας,
• Λήψη απόφασης (decision) σχετικά με τον τρόπο που θα ικανοποιηθούν οι βασικές
αρχές για την προστασία της ιδιωτικότητας και για την αντιμετώπιση των κινδύνων που
έχουν εντοπιστεί.
Εκτίμηση Επικινδυνότητας Ασφάλειας Πληροφοριών και Διαχείριση Επικινδυνότητας
(Information Security Risk Assessment and Management)
Κατά τη φάση αυτή ο Ανάδοχος θα διεξαγάγει την εκτίμηση (αποτίμηση) επικινδυνότητας
ασφάλειας πληροφοριών, βασισμένη στις οδηγίες και τη δομή του διεθνούς και
αναγνωρισμένου προτύπου ISO 27005:2018, η οποία θα περιλαμβάνει την αποτίμηση της
τρέχουσας κατάστασης και την εκτίμηση των κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών για τα
προσωπικά δεδομένα, των απειλών και των ευπαθειών των εξεταζόμενων πληροφοριακών
συστημάτων (στα οποία είναι αποθηκευμένα τα προσωπικά δεδομένα), με την ταυτόχρονη
ανάθεση υπευθυνότητας (risk owner) για καθέναν από τους κινδύνους. Η εκτίμηση θα γίνει
με βάση την επίδραση που θα έχει η διαρροή, η αποκάλυψη ή η μη εξουσιοδοτημένη
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τροποποίηση ή καταστροφή τους, στα φυσικά πρόσωπα που αφορούν και στην ομαλή
λειτουργία του ιδρύματος.
Κατά τη διαδικασία αντιμετώπισης/διαχείρισης επικινδυνότητας ασφάλειας πληροφοριών,
το ΙΠ με τη συμβουλευτική υποστήριξη του Αναδόχου θα αποφασίσει για τη διαχείριση των
κινδύνων εξετάζοντας λύσεις όπως:
• αποδοχή του επιπέδου επικινδυνότητας (risk acceptance),
• μεταβίβαση του επιπέδου επικινδυνότητας (risk transfer),
• αποφυγή του επιπέδου επικινδυνότητας (risk avoidance),
• αντιμετώπιση του επιπέδου επικινδυνότητας (risk mitigation).
Στην αντιμετώπιση του επιπέδου επικινδυνότητας (risk mitigation) ο Ανάδοχος θα
προσδιορίσει τους μηχανισμούς ασφάλειας που θα χρειαστεί να υιοθετηθούν λαμβάνοντας
υπόψη τους ήδη εγκατεστημένους μηχανισμούς.
Σχέδιο Συμμόρφωσης
Σε αυτή τη φάση ο Ανάδοχος θα αναπτύξει ένα αναλυτικό και σαφές σχέδιο συμμόρφωσης
του ΙΠ στις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ (GDPR) που θα περιλαμβάνει νέα μέτρα ασφάλειας ή την
αναβάθμιση των υπαρχόντων, καθώς επίσης και τον προγραμματισμό μέτρων έκτακτης
ανάγκης που πρέπει να εφαρμοστούν σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων. Το σχέδιο
συμμόρφωσης θα λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της μελέτης ανάλυσης αποκλίσεων,
του ελέγχου audit, της εκτίμησης αντικτύπου και της ανάλυσης επικινδυνότητας ασφάλειας
πληροφοριών, προκειμένου να συμπεριλάβει προτάσεις βελτίωσης ανά περιοχή/μονάδα του
ΙΠ. Επίσης θα πρέπει να προβλέπει συγκεκριμένες εργασίες ώστε να βελτιωθεί κατά το
δυνατόν συντομότερα το επίπεδο συμμόρφωσης του ΙΠ.
Παρουσίαση των ευρημάτων των ελέγχων Εκτίμησης Αντικτύπου και Επικινδυνότητας
ασφάλειας πληροφοριών, καθώς και του Σχεδίου Συμμόρφωσης στη Διοίκηση
Ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει στη Διοίκηση του ΙΠ τα αποτελέσματα των μελετών ανάλυσης
αποκλίσεων σχετικά με τη συμμόρφωση με τον GDPR, εκτίμησης αντικτύπου για την
προστασία των δεδομένων, εκτίμησης επικινδυνότητας ασφάλειας πληροφοριών και
διαχείριση επικινδυνότητας. Επίσης, θα αναλυθούν οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι που
αντιμετωπίζει το ΙΠ όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα, οι υπεύθυνοι κινδύνων (risk
owners), καθώς επίσης και τα προτεινόμενα μέτρα και οι ενέργειες αποκατάστασης
προκειμένου να μετριαστούν επαρκώς οι κίνδυνοι που εντοπίστηκαν.
4.4. Πρόγραμμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εκπόνηση Προγράμματος Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων, αποτελούμενο από Πολιτικές και Διαδικασίες για την αποτελεσματική
προστασία των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί το ΙΠ. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα
αναπτύξει Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που θα επικεντρώνεται στον τρόπο
με τον οποίο θα γίνεται η συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και διαχείριση των
προσωπικών δεδομένων καθώς και η συναίνεση του υποκειμένου, το δικαίωμα να
διαγραφεί, η καταγραφή και γνωστοποίηση παραβιάσεων (διαδικασία γνωστοποίησης της
παραβίασης δεδομένων και σχέδιο απόκρισης σε περίπτωση συμβάντων) και των πολιτικών
και διαδικασιών για ενημερώσεις, επιθεωρήσεις και συνεχή βελτίωση.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
• Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που πληροί τις νομικές απαιτήσεις και
αντιμετωπίζει το λειτουργικό κίνδυνο και τον κίνδυνο βλάβης των ατόμων,
• Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων,
• Κώδικας Δεοντολογίας που περιλαμβάνει άρθρα για την Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων,
• Πολιτική/διαδικασίες για τη συλλογή και τη χρήση ευαίσθητων προσωπικών
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δεδομένων,
Πολιτική/διαδικασίες για τη διατήρηση της ποιότητας των δεδομένων,
Πολιτική/διαδικασίες για τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων,
Πολιτική/διαδικασίες για δευτερεύουσες χρήσεις προσωπικών δεδομένων,
Πολιτική/διαδικασίες για την απόκτηση έγκυρης συναίνεσης,
Πολιτική/διαδικασίες για ασφαλή καταστροφή προσωπικών δεδομένων,
Πολιτική/διαδικασίες για τη χρήση των cookies και των μηχανισμών παρακολούθησης,
Πολιτική/διαδικασίες για τη διατήρηση αρχείων,
Οδηγίες για ενσωμάτωση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στη χρήση των
κοινωνικών μέσων δικτύωσης από τον οργανισμό,
Οδηγίες για ενσωμάτωση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στις πολιτικές /
διαδικασίες του Bring Your Own Device (BYOD),
Οδηγίες για ενσωμάτωση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε πρακτικές
ασφάλειας προσωπικού,
Οδηγίες για ενσωμάτωση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στη χρήση
δικτυακών καμερών (ζωντανές βιντεοδιαλέξεις).
Οδηγίες για ενσωμάτωση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε πολιτικές /
διαδικασίες σχετικά με την πρόσβαση σε λογαριασμούς εταιρικού ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου των εργαζομένων και των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας,
Διαδικασίες ανταπόκρισης σε αιτήματα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα,
Διαδικασίες ανταπόκρισης σε αιτήματα διόρθωσης προσωπικών δεδομένων,
Διαδικασίες ανταπόκρισης σε αιτήματα για εξαίρεση, περιορισμό της επεξεργασίας ή
αντιρρήσεις στην επεξεργασία,
Διαδικασίες ανταπόκρισης στα αιτήματα για πληροφορίες,
Διαδικασίες ανταπόκρισης στα αιτήματα φορητότητας δεδομένων,
Διαδικασίες (οργανωτικές και τεχνικές) ανταπόκρισης σε αιτήματα για διαγραφή
δεδομένων,
Διαδικασίες καταγραφής παραπόνων σχετικά με την προστασία των προσωπικών
δεδομένων,
Πολιτική/Διαδικασίες διαχείρισης των παραβιάσεων της ασφάλειας των προσωπικών
δεδομένων ή της διαρροής αυτών,
Σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης, διατήρηση αρχείου καταγραφής με
στοιχεία όπως η φύση της παραβίασης, ο κίνδυνος, η προέλευση,
Διαδικασίες κοινοποίησης της παραβίασης (στα ενδιαφερόμενα άτομα) και υποβολή
αναφορών (σε ρυθμιστικές αρχές, πιστωτικές υπηρεσίες, κ.λπ.),
Διαδικασία συνεχούς παρακολούθησης και ενημέρωσης για νέες απαιτήσεις
συμμόρφωσης, προσδοκίες και βέλτιστες πρακτικές.

Επίσης θα αναπτυχθεί Πολιτική Συνεργατών (συνεργάτες / προμηθευτές / υπεργολάβοι) και
θα συγγραφούν/προστεθούν κατάλληλοι όροι στα Συμβόλαια. Η Πολιτική Συνεργατών θα
περιλαμβάνει ενδεικτικά τα παρακάτω:
•
•
•
•

Απαιτήσεις από τους συνεργάτες για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων κατά
την εκτέλεση συμβάσεων ή συμφωνιών,
Όροι για δέουσα επιμέλεια σχετικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων,
Ειδικοί όροι για τους παρόχους υπηρεσιών νεφουπολογιστικής (cloud),
Άρθρα για την αντιμετώπιση περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με συμβάσεις και
συμφωνίες ή τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλει ο ΓΚΠΔ
(GDPR).
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Ο Ανάδοχος θα παρέχει όλα τα σχετικά κείμενα όρων χρήσης, συγκατάθεσης και ενημέρωσης
των υποκειμένων των δεδομένων είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μαζί με την
υπόδειξη του σημείου της ανάρτησής τους / διάθεσής τους.
Επίσης η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα περιλαμβάνει την περιγραφή των
πολιτικών και διαδικασιών που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την μελλοντική ενημέρωση,
επιθεώρηση και συνεχή βελτίωση του συστήματος με γνώμονα διεθνή πρότυπα, πρακτικές
και μεθόδους (Plan-Do-Check-Act).
4.5. Ενημέρωση και Εκπαίδευση σχετικά με την Προστασία των Προσωπικών
Δεδομένων
Η εκπαίδευση του προσωπικού και η ευαισθητοποίηση όλης της πανεπιστημιακής
κοινότητας στην εφαρμογή του ΓΚΠΔ (GDPR) θεωρούνται κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του
έργου και περιλαμβάνονται στις βασικές υποχρεώσεις του Αναδόχου. Το υλικό της
εκπαίδευσης-ενημέρωσης θα πρέπει να προετοιμαστεί αντίστοιχα με βάση τις ανάγκες κάθε
διακριτής κατηγορίας καταρτιζόμενων.
Εκπαιδευτική πύλη για ευρεία ενημέρωση
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο όπως προβλέπει ο ΓΚΠΔ (GDPR) πρέπει, κατ’ αρχάς, με σαφή και απλή
διατύπωση να παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων ενημέρωση σχετικά με τα
δικαιώματά τους, τον τρόπο που μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα και τον τρόπο
επικοινωνίας για ότι αφορά στην εφαρμογή του ΓΚΠΔ (GDPR).
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται η δημιουργία ολοκληρωμένης
εκπαιδευτικής πύλης (web portal), η οποία θα ενσωματωθεί στον ιστότοπο του ιδρύματος
και η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
•

•
•
•

Ενημερωτικό υλικό για τον ΓΚΠΔ (GDPR), όπως ενημερωτικό υλικό για τις κατηγορίες
προσωπικών δεδομένων, τις νομικές βάσεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, τα δικαιώματα των υποκειμένων, υποχρεώσεις του ΙΠ ως υπευθύνου
επεξεργασίας, κ.λπ.
Ενημερωτικό υλικό για τις διαδικασίες, με τις οποίες το ΙΠ διαχειρίζεται αιτήματα των
υποκειμένων δεδομένων για την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με τον
ΓΚΠΔ (GDPR).
Ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις τυχόν κοινοποιήσεις δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που πραγματοποιεί το ΙΠ σε συνεργάτες και τρίτες χώρες, εντός ή εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρακτικές οδηγίες και έντυπα για την εφαρμογή του ΓΚΠΔ (GDPR) προς διοικητικό και
διδακτικό προσωπικό, ερευνητές και φοιτητές. Ενδεικτικά να περιλαμβάνει πρακτικές
οδηγίες και έντυπα για την αναφορά περιστατικών παραβίασης, για την εξάσκηση των
δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, για την ασφαλή χρήση ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας.

Ενημέρωση Προσωπικού
Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο ενέργειες ευαισθητοποίησης και
ενημέρωσης του συνόλου των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, υπάλληλοι,
φοιτητές, ερευνητές, λοιπό προσωπικό) σε θέματα προσωπικών δεδομένων με τη διεξαγωγή
ημερίδων τουλάχιστον δίωρης διάρκειας για ευρύ κοινό (τουλάχιστον μία ημερίδα για κάθε
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νησί που λειτουργεί Τμήματα το ΙΠ) σε χώρους του ΙΠ.
Εκπαίδευση προσωπικού
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται η οργάνωση και η
υλοποίηση πλήρους προγράμματος εκπαίδευσης και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού, που
θα απευθύνεται στο προσωπικό του ΙΠ, ώστε όλα τα μέλη του να:
• είναι ενήμερα για τον ΓΚΠΔ (GDPR), τις απαιτήσεις του κανονισμού και την υποχρέωση
του Ιδρύματος να συμμορφώνεται με αυτές,
• είναι γνώστες και να αποδέχονται τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και
τις επιμέρους διαδικασίες,
• καταλαβαίνουν πλήρως τον ρόλο και τις ευθύνες που τους έχουν ανατεθεί σχετικά με τη
συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ (GDPR),
• γνωρίζουν λεπτομερώς τις διαδικασίες αντιμετώπισης συμβάντων αλλά και τις υπόλοιπες
κρίσιμες διαδικασίες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα παρέχει τουλάχιστον τρεις (3) ώρες εξειδικευμένης
εκπαίδευσης, σε χώρους του ΙΠ στην Κέρκυρα, στη Λευκάδα, την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο,
σχετικά με τις διαδικασίες για τη συμμόρφωση του ΙΠ στον ΓΚΠΔ (GDPR).
Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα παρέχει γενικές υπηρεσίες εκπαίδευσης για τον ΓΚΠΔ (GDPR) που
θα στοχεύουν σε όλες τις κατηγορίες του προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ανάδοχος θα
παραδώσει στο ΙΠ εκπαιδευτικό υλικό (webinars) διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών, καθώς και
εκπαιδευτικό υλικό (παρουσιάσεις, case studies) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
κατάλληλη για αξιοποίηση από σύστημα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (eClass).
Το σύνολο του ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού, σε οποιαδήποτε μορφή, που θα
παραχθεί στο πλαίσιο της σύμβασης, θα παραδοθεί στο ΙΠ, το οποίο και θα έχει τα
πνευματικά δικαιώματα του υλικού αυτού. Το ΙΠ θα μπορεί να διαθέσει σε οποιονδήποτε
ενδιαφερόμενο και να αναρτήσει σε ιστοτόπους, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ. το υλικό
αυτό.
Τέλος στις υποχρεώσεις του Αναδόχου θα περιλαμβάνεται η εκπαίδευση ενός μέλους του
προσωπικού του ΙΠ, το οποίο θα υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή, ώστε να αναλάβει
το ρόλο του DPO μετά το πέρας της παρούσας σύμβασης.
Στην τεχνική προσφορά κάθε Αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνεται η περιγραφή του
περιεχομένου και η ανάλυση του σχεδίου υλοποίησης του προγράμματος εκπαίδευσης –
ενημέρωσης, καθώς και οι παρακάτω πίνακες Α, Β, Γ, και Δ σχετικά με το πρόγραμμα
εκπαίδευσης – ενημέρωσης και την εκπαιδευτική πύλη.
Α. Πίνακας με στοιχεία για τις ενέργειες ενημέρωσης
Ομάδα
Είδος και
Αριθμός
Εκτιμώμενος
ενημερωμένω Περιεχόμενο ενημερωτικώ αριθμός ατόμων
ν ΙΠ
Ενημέρωσης ν δράσεων
που θα
συμμετάσχουν
(ελάχιστομέγιστο)
(π.χ.
(Είδος:
π.χ. 1 ημερίδα Αριθμός ατόμων
Διδάσκοντες,
ημερίδα
ανά πόλη
(π.χ. 50-100)
Διοικητικό
κ.λπ..)

Διάρκεια
ενημέρωσης

σε ώρες (π.χ.
ημερίδα με
συνολικό
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προσωπικό
κ.λπ..)

πρόγραμμα 2 ωρών)

Περιεχόμενο:
συνοπτική
περιγραφή
περιεχομένο
υ)

Β. Πίνακας με στοιχεία για τις ενέργειες εκπαίδευσης
Ομάδα
Είδος και
Αριθμός
εκπαιδευόμεν Περιεχόμενο
εκπαιδευτικώ
ων ΙΠ
Εξειδικευμένης
ν δράσεων
Εκπαίδευσης
(π.χ.
Διδάσκοντες,
Διοικητικό
προσωπικό,
μέλος του
προσωπικού ΙΠ
- υποψήφιος
DPO κ.λπ.)

(Είδος: σεμινάριο,
workshop,
webinar,
εργαστήριο κ.λπ..)
Περιεχόμενο:
συνοπτική
περιγραφή
περιεχομένου)

π.χ. 1
σεμινάριο ανά
πόλη

Αριθμός
εκπαιδευόμενων
ανά δράση
(ελάχιστο μέγιστο)
π.χ. 10-20 άτομα
ανά σεμινάριο

Γ. Πίνακας με στοιχεία για το εκπαιδευτικό ή ενημερωτικό υλικό
Ομάδα στόχου
Είδος και Περιεχόμενο
Μορφή εκπαιδευτικούεκπαιδευτικούενημερωτικού υλικού
ενημερωτικού υλικού
(π.χ.
(Είδος: εγχειρίδιο,
Έντυπο και
Διδάσκοντες,
οδηγίες, φυλλάδιο κ.λπ..) Ηλεκτρονικό (αναφέρεται
Διοικητικό
Περιεχόμενο: συνοπτική
ο σχετικός μορφότυπος
προσωπικό
περιγραφή
(format) π.χ. pdf, e-pub,
κ.λπ..)
περιεχομένου)
html)
Μόνο ηλεκτρονικό
(αναφέρεται ο σχετικός
μορφότυπος (format) π.χ.
pdf, e-pub, html, video
κ.λπ..)

Διάρκεια
εκπαίδευσης

σε ώρες
εξειδικευμένη
ς εκπαίδευσης
(π.χ. 3
εκπαδευτικές
ώρες)

Αντίτυπα
(μόνο για τα
έντυπα υλικά)
(αριθμός
αντιτύπων π.χ.
100)

Δ. Πίνακας με στοιχεία για την εκπαιδευτική πύλη (portal)
Πλήθος
Περιγραφή Ιστοσελίδων
Είδος και Περιεχόμενο
Ιστοσελίδων
εκπαιδευτικής πύλης (portal)
Αριθμός
(π.χ. ιστοσελίδα πρακτικών
(Είδος: εγχειρίδιο, οδηγίες,
ιστοσελίδων που θα οδηγιών για την αναφορά
φυλλάδιο κ.λπ..)
δημιουργηθούν
περιστατικών παραβιάσεων)
Περιεχόμενο: συνοπτική
περιγραφή περιεχομένου)
4.6. Υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO).
O Ανάδοχος θα παρέχει στο ΙΠ, κατάλληλα καταρτισμένο και πιστοποιημένο άτομο
προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data
Protection Officer, DPO) του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39,
παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection
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Regulation - GDPR). Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών DPO θα είναι ίση με τη διάρκεια της
σύμβασης και οι σχετικές υπηρεσίες θα παρέχονται από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης μέχρι και την ημερομηνία λήξης αυτής. Ο/Η Υπεύθυνος/η Προστασίας Δεδομένων
(DPO) θα πλαισιώνεται από κατάλληλη υποστηρικτική ομάδα, η τεχνογνωσία και κατάρτιση
της οποίας θα καλύπτει όλες τις απαιτήσεις συμμόρφωσης προς το Γενικό Κανονισμό για την
Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation - GDPR). Η σύνθεση της
υποστηρικτικής ομάδας είναι επιλογή του Αναδόχου και θα αναφέρεται σαφώς στην τεχνική
του προσφορά.
Ο/Η Υπεύθυνος/η Προστασίας Δεδομένων (DPO) θα παρακολουθεί, αναθεωρεί και βελτιώνει
το Πρόγραμμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που θα αναπτύξει και θα λειτουργεί το
ΙΠ, με βάση τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων.
Επιπλέον, θα παρακολουθεί την εφαρμογή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που έχει
δεσμευτεί να πραγματοποιήσει το ΙΠ στο Σχέδιο Συμμόρφωσης, θα επικαιροποιεί το/α DPIAs
που έχουν δημιουργηθεί για τις επεξεργασίες υψηλού ρίσκου, θα δημιουργεί νέα DPIAs για
νέες επεξεργασίες υψηλού ρίσκου, θα συμμετάσχει στις ενημερώσεις του προσωπικού και
στις εσωτερικές επιθεωρήσεις, με στόχο την επίτευξη του βέλτιστου επιπέδου προστασίας.
5.
Παραδοτέα Έγγραφα, Αρχεία και Μητρώα
Στα πλαίσια του έργου, θα παραδοθούν στο ΙΠ κατ' ελάχιστο τα παρακάτω έγγραφα, αρχεία,
μητρώα κ.λπ.:
• Μητρώο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Personal Data Register): Η αναφορά
αυτή θα περιλαμβάνει κατηγοριοποιημένα τα προσωπικά δεδομένα του ΙΠ, όπως αυτά
προσδιορίστηκαν και ταξινομήθηκαν.
• Χαρτογράφηση Ροών Εργασιών (Data Flow Mapping): Αρχεία και μητρώα
επεξεργασίας, διαγράμματα ροής των προσωπικών δεδομένων (απεικόνιση των
προσωπικών δεδομένων, της επεξεργασίας, της πρόσβασης σε αυτά κ.λπ.).
• Πολιτικές και Διαδικασίες για την Προστασία Δεδόμενων Προσωπικού Χαρακτήρα
(Personal Data Protection Policies and Procedures): Οι Πολιτικές, Διαδικασίες και
Οδηγίες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτές περιγράφηκαν αναλυτικά
στην Ανάπτυξη Προγράμματος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
• Σχέδιο Συμμόρφωσης (Compliance Plan): Το έγγραφο θα παρουσιάζει το σχέδιο σχετικά
με τη συμμόρφωση του ΙΠ με τις απαιτήσεις του GDPR και θα περιλαμβάνει τα νέα μέτρα
ασφάλειας ή την αναβάθμιση των υπαρχόντων μέτρων ασφάλειας, καθώς επίσης και
τον προγραμματισμό μέτρων έκτακτης ανάγκης που πρέπει να εφαρμοστούν σε
περίπτωση παραβίασης δεδομένων.
• Αποτίμηση και Διαχείριση Επικινδυνότητας Ασφάλειας Πληροφοριών (Risk
Assessment & Risk Treatment): Η αναφορά αυτή, θα παρουσιάζει την αποτίμηση των
απειλών ασφάλειας πληροφοριών και των ευπαθειών για κάθε μία από τις κατηγορίες
των προσωπικών δεδομένων του μητρώου προσωπικών δεδομένων, τους μηχανισμούς
ασφάλειας που πρέπει να εγκατασταθούν ώστε να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που
διαφάνηκαν κατά την αποτίμηση επικινδυνότητας, καθώς επίσης και τους υπεύθυνους
κινδύνων (risk owners).
• Ανάλυση Αντικτύπου για την προστασία δεδομένων (Data Protection Impact
Assessment(s)): Η αναφορά αυτή, θα παρουσιάζει τις τιμές των επιπτώσεων των
σχεδιαζόμενων πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
• Μελέτη ανάλυσης αποκλίσεων σχετικά με τη συμμόρφωση με τον GDPR (Gap Analysis
Report): Η έκθεση αυτή θα παρουσιάσει τα ευρήματα της μελέτης αποκλίσεων, η οποία
θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα κενά συμμόρφωσης που εντοπίστηκαν κατά τους
ελέγχους συμμόρφωσης της εταιρίας και προτάσεις βελτίωσης.
• Υποδείγματα/Φόρμες συγκατάθεσης και κείμενα όρων χρήσης και ενημέρωσης των
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•
•

υποκειμένων ανά σκοπό επεξεργασίας (όπου απαιτείται), καθώς και τους επιπλέον
όρους συμβολαίων για τις πολιτικής συνεργατών.
Εκπαιδευτική πύλη
Εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)
Η Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου θα πρέπει να περιγράφει τις προσφερόμενες
υπηρεσίες (σχετικά με το αντικείμενο της σύμβασης) στο Σχέδιο Υλοποίησης Έργου, όπως
αυτό αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτημα Ι) της παρούσας διακήρυξης.
Η Τεχνική Προσφορά θα λάβει βαθμούς Κ1, Κ2, Κ3 με βάση τα κριτήρια και τους αντίστοιχους
συντελεστές βαρύτητας Σ1, Σ2, Σ3 όπως παρουσιάζονται παρακάτω:

Κριτήριο Περιγραφή Κριτηρίου Αξιολόγησης
1

2
3
4

5

Πληρότητα και ποιότητα περιγραφής και μεθοδολογίας
υλοποίησης των εργασιών που θα εκτελεστούν κατά τη
διάρκεια του έργου
Στελέχωση και οργανωτικό σχήμα της Ομάδας Έργου,
προσδιορισμός αρμοδιοτήτων και ρόλων, χρονική
κατανομή ανά θέμα και δραστηριότητα του έργου
Αναφορά και τεκμηρίωση εμπειρίας Αναδόχου στην
υλοποίηση αντίστοιχων έργων
Μεθοδολογία και εργαλεία λογισμικού για τη συλλογή
στοιχείων, τη διενέργεια ελέγχων, εκτίμηση ρίσκου,
ανάλυση επικινδυνότητας κ.λπ.
Πληρότητα και περιεχόμενο (π.χ. ολοκληρωμένη
εκπαιδευτική πύλη, αριθμός σεμιναρίων, αριθμός
εκπαιδευόμενων, ώρες εκπαίδευσης, υλικό εκπαίδευσηςενημέρωσης κ.λπ.) του προγράμματος εκπαίδευσης και
ενημέρωσης σχετικά με την προστασία των προσωπικών
δεδομένων, στελέχωση ομάδας εκπαιδευτών

Συντελεστής
Bαρύτητας (Σ) (%)
Σ1=15

Σ2=25
Σ3=25
Σ4=15

Σ5=20

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
Η βαθμολόγηση και κατάταξη των τεχνικών προσφορών γίνεται, σύμφωνα με τον τύπο:
U = Σ1.Κ1 + Σ2 .Κ2 + Σ3.Κ3
όπου η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.
H βαθμολογία Κ1, Κ2, Κ3 των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών, σύμφωνα με το
Παράρτημα ΙΙ, είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι
των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία όπως προκύπτει από
τον ανωτέρω τύπο κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η
Επιτροπή Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, σύμφωνα με τον
τύπο:

20PROC006580804 2020-04-15
Λ = οικονομική προσφορά/U
Ως μειοδότης ανακηρύσσεται ο προσφέρων που έχει τον μικρότερο λόγο (Λ).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Κέρκυρα,
Α.Π.

……..
………

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στην Κέρκυρα σήμερα …………………............................…………………. οι κάτωθι συμβαλλόμενοι,
αφενός ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Ιονίου Πανεπιστημίου, που
εδρεύει στην οδό Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα, ΑΦΜ 090152483, ΔΟΥ Α΄Κερκύρας,
και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Καθηγητή Ιωσήφ Παπαδάτο, Πρόεδρο της Επιτροπής
Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, εφεξής καλούμενος ως «Αναθέτουσα Αρχή»,
και ο εκ τρίτου συμβαλλόμενος και επιστημονικός υπεύθυνος του έργου «Δράσεις
υποστήριξης της λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου ως δικαιούχου στη διαχείριση και
υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ», Υποέργο 3 «Δράσεις συστημικού χαρακτήρα
– Προσαρμογή ΕΛΚΕ ΙΠ στο νέο Κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR)», με κωδικό
ΟΠΣ 5045475 και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ ΙΠ: 80437, καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος,
εφεξής καλούμενος ως «Επιστημονικός Υπεύθυνος»,
και αφετέρου η εταιρεία .........................................................................................., που
εδρεύει στ…….. οδός – αριθμός ................................................., ΑΦΜ ............................,
ΔΟΥ………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από …………………………. εφεξής καλούμενη ως
«Ανάδοχος».
Αφού έλαβαν υπόψη:
•

το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 19REQ005744614 και το εγκεκριμένο
αίτημα με AΔΑΜ: 19REQ005766118.

•

την με αριθμό ……………………………….. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
(AΔΑ: …………………………., ΑΔΑΜ: ……………………………………………).

•

την προσφορά του αναδόχου.

•
την από ………….. απόφαση κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού της
Επιτροπής Ερευνών (AΔΑ:…………, ΑΔΑΜ………..).
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συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
Ο ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου αναθέτει στον Ανάδοχο την προμήθεια των υπηρεσιών του
διαγωνισμού, σύμφωνα με το Παράρτημα Α της Διακήρυξης, τις υποβληθείσες α) Τεχνική
Προσφορά και β) Οικονομική Προσφορά του Ανάδοχου και με τους πιο κάτω όρους:
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η εν λόγω Σύμβαση αφορά την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εφαρμογή του
Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data
Protection Regulation) στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, καθώς και Υπευθύνου Προστασίας
Δεδομένων, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, στο πλαίσιο του υποέργου 3
«Δράσεις συστημικού χαρακτήρα – Προσαρμογή ΕΛΚΕ ΙΠ στο νέο Κανονισμό για τα
προσωπικά δεδομένα (GDPR)», της πράξης με τίτλο: «Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας
του Ιονίου Πανεπιστημίου ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ», με κωδικό ΟΠΣ 5045475 (κωδικός έργου ΕΛΚΕ ΙΠ: 80437) και με
Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Βασίλειο Χρυσικόπουλο στο οι οποίες
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο– ΕΚΤ) και
από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Η υλοποίηση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με το ν. 4412/2016.

Α
/
Α

1

2

Συγκεκριμένα αντικείμενο της παρούσης αποτελεί η προμήθεια των κάτωθι υπηρεσιών
ψηφιοποίησης:
Συνολικό
Ποσοστό
Κόστος
επί του
Κόστος
(σε ευρώ χωρίς
συνολικο
Ανθρωπομήνες Ανθρωπομήνα
Υπηρεσίες
ΦΠΑ =
(αριθμός)
(σε ευρώ χωρίς
ανθρωπομήνες ύ
ΦΠΑ)
κόστους
x κόστος
ανθρωπομήνα) (%)
Υπηρεσίες για την υποβοήθηση
προσαρμογής του Ιονίου
Πανεπιστημίου στον Γενικό
Κανονισμό
για την Προστασία Δεδομένων
(GDPR)
Υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας
Δεδομένων (DPΟ) και
υποστηρικτικής ομάδας προς το
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Συνολικό Κόστος
100,00%
ΦΠΑ (ευρώ)
Σύνολο Αριθμητικά (ευρώ)
Σύνολο Ολογράφως (ευρώ)

καλουμένων στο εξής, υπηρεσιών όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της
2610/2020 διακήρυξης και σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, στην οποία
αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές κάθε προσφερόμενης υπηρεσίας.

20PROC006580804 2020-04-15

56

ΑΡΘΡΟ 2: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
2.1. Ο Ανάδοχος οφείλει κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016΄.
2.2. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς
την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
2.3 Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση
οποιουδήποτε για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί ο ΕΛΚΕ ΙΠ, το
προσωπικό του ή κάθε τρίτος, από πράξεις ή παραλείψεις του ή των προσώπων που θα
χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των όρων της παρούσας. Στις περιπτώσεις αυτές αν
υποχρεωθεί ο ΕΛΚΕ ΙΠ να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να
καταβάλει σε αυτόν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων.
ΑΡΘΡΟ 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
3.1.Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, σε όλους τους
χώρους που θα παραδοθούν οι υπό προμήθεια υπηρεσίες, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
3.2.Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και
ασφάλεια του προσωπικού του Ανάδοχου, ιδίως δε ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο
σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων, όπου διενεργείται η παράδοση.
ΑΡΘΡΟ 4. ΤΙΜΗΜΑ
Το τίμημα του Ανάδοχου για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας ανέρχεται στο
συνολικό ποσό …………………………………… πλέον Φ.Π.Α. (24%), ήτοι συνολικού ποσού ……………
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%), σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου και
αποτελεί την συνολικά συμφωνηθείσα αμοιβή του, ……….. €, η οποία θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό της ανωτέρω πράξης.
ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
5.1 Η εξόφληση των εκδιδόμενων τιμολογίων μπορεί να γίνει σταδιακά ανά επιμέρους
Υπηρεσία του διαγωνισμού από την Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του
ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου, μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών του
ανατιθέμενου Τμήματος, εφόσον έχει προηγηθεί η καταβολή της χρηματοδότησης του
έργου, με εντολή του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου και σε χρόνο προσδιοριζόμενο
από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων.
Ειδικότερα, για τις «υπηρεσίες για την υποβοήθηση προσαρμογής του Ιονίου Πανεπιστημίου
στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)» η πληρωμή θα γίνεται μετά
το πέρας της κάθε μίας από τις φάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.
Η εκπλήρωση καθηκόντων DPO θα συντρέχει σε όλη τη διάρκεια του έργου και θα είναι
προϋπόθεση για την καταβολή της αμοιβής κάθε φάσης.
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Χαρτογράφηση
ροών
δεδομένων και πληροφοριών
(Data Flow mapping) –
Δημιουργία
καταλόγου

% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ /ΑΜΟΙΒΗΣ
13%
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δεδομένων
προσωπικού
χαρακτήρα
Έλεγχος (Audit) υποδομών
Πληροφορικής
και
Πληροφοριακών Συστήματων
Μελέτη ανάλυσης αποκλίσεων
σχετικά με τη συμμόρφωση με
τον GDPR (Gap Analysis)
Εκτίμηση Αντικτύπου για την
Προστασία των Δεδομένων
(Data
Protection
Impact
Assessment)
και
Σχέδιο
Συμμόρφωσης
(Compliance
Plan)
Πρόγραμμα
Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων
Ενημέρωση και Εκπαίδευση
σχετικά με την Προστασία των
Προσωπικών Δεδομένων
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17%

20%

20%

17%
13%

Για τις «υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPΟ) και υποστηρικτικής ομάδας
προς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο» η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τα χρονικά
διαστήματα που ο DPO θα παρέχει τις υπηρεσίες του.
Η εξόφληση των εκδιδόμενων τιμολογίων θα γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων
Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, εφόσον έχει προηγηθεί η καταβολή της χρηματοδότησης
του έργου, με εντολή του επιστημονικού υπευθύνου του έργου.
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, τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, καθώς και την προσκόμιση
πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις (ν. 4497/13-11-2017), καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.2 Τον 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:
α) Ο προβλεπόμενος από το ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ.2 φόρος εισοδήματος, όπως ισχύει, ο
οποίος υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
β) H προβλεπόμενη κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στο ν. 4013/2011, άρθρο 4,
παρ.3 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης
γ) H προβλεπόμενη κράτηση, ύψους 0,06%, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής
αξίας κάθε πληρωμής πρo φόρων και κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού και πηγής
προέλευσης κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης,
σύμφωνα με το ν. 4412/2016, άρθρο 3 και ΚΥΑ 1191/14-03-2017 (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017)
δ) Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας
σύμβασης με τον ανάδοχο.
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ΆΡΘΡΟ 6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6.1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται έως τις 31/12/2022, σύμφωνα με το άρθρο
19 της διακήρυξης. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας και
αναλαμβάνει να εκτελέσει «συνολικά» την προμήθεια εντός του παραπάνω χρονικού
διαστήματος, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες και εντολές του Επιστημονικού
Υπευθύνου.
ΑΡΘΡΟ 7. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
7.1. Ο Ανάδοχος πρόκειται να παραδώσει α) τις «υπηρεσίες για την υποβοήθηση
προσαρμογής του Ιονίου Πανεπιστημίου στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία
Δεδομένων (GDPR)» έως είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με την
Αναθέτουσα Αρχή και β) τις «υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPΟ) και
υποστηρικτικής ομάδας προς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο», έως τριάντα (30) μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης και πάντως όχι μετά την 31/12/2022.
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στους τόπους όπου εδρεύουν τα Πληροφοριακά Συστήματα του
Ιονίου Πανεπιστημίου και υλοποιούνται οι υπηρεσίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο
ανάδοχος οφείλει να παρευρίσκεται στην έδρα του Ιονίου Πανεπιστημίου κατά την παροχή
υπηρεσιών για την υποβοήθηση προσαρμογής του Ιονίου Πανεπιστημίου στον Γενικό
Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), για συνολικό διάστημα κατ’ ελάχιστον 3
μηνών (75 εργάσιμες ημέρες). Ο ανάδοχος οφείλει να παρευρίσκεται στην έδρα του Ιονίου
Πανεπιστημίου κατά την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPΟ) και
υποστηρικτικής ομάδας προς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο), κατ’ ελάχιστον δύο (2) εργάσιμες
ημέρες την εβδομάδα.
7.2. Η παραλαβή των υπό προμήθεια υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο
219 του ν. 4412/2016, από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής και Αξιολόγησης, η οποία ορίζεται
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, άρθρο 221 του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
8.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τις συμβατικές
υπηρεσίες αυτές μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της
παρούσας.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν ή αντικατασταθούν με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον Ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισμός του Ανάδοχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι(20) ημέρες από τότε
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως
αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.(άρθρ.
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204 ν. 4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 10.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
10.1. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος παρέδωσε την υπ’ αριθμ
…………………..…………….……. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης,
που εκδόθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, από την
Τράπεζα ……………………………………..…….…….., το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5%
επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι …………………………………………………………… ισχύος
όσο και η διάρκεια της σύμβασης πλέον τριών (3) μηνών.
10.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής.
10.3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης.
10.4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική παραλαβή
του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
ΑΡΘΡΟ 11. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του, που απορρέουν
από τη σύμβαση αυτή, παρά μόνον σε αναγνωρισμένη τράπεζα ή σε νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου και αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει
με την παρούσα. Τέτοιου είδους εκχώρηση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν
προηγούμενης έγγραφης γνωστοποίησης προς την Αναθέτουσα Αρχή και λήψης σχετικής
έγκρισης, που παρέχεται μόνον εγγράφως.
ΑΡΘΡΟ 12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα δύναται να τροποποιηθεί 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 του αρμοδίου οργάνου της περ. β
της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 13. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της:
13.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος καταδικαστεί
αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 73 επ. του ν. 4412/2016,
η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών
συμβάσεων.
13.2. Στην περίπτωση που, ο Ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση,
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να
αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
13.3. Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την
παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και
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βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).
ΑΡΘΡΟ 14 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
14.1. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.
14.2. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική
επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους
σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της,
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
14.3. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική
προθεσμία ενός μήνα από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή επιλύεται βάσει της Ελληνικής
νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα.
ΑΡΘΡΟ 15. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
15.1. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης ανάμεσα στη Σύμβαση, στη Διακήρυξη,
την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και την προσφορά του Ανάδοχου, τα παραπάνω
ισχύουν με φθίνουσα σειρά με επικρατέστερο το κείμενο της Σύμβασης.
15.2 . Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας είναι η υπ΄ αριθμόν 2610/2020 Διακήρυξη.
15.3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης
αναρτώνται υποχρεωτικά στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» καθώς και στο «Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
διατάξεις του άρθρου 11 ν. 4013/2011 όπως ισχύει.
Η παρούσα Σύμβαση, που εκδίδεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, υπογράφεται από τα
συμβαλλόμενα μέρη ως ακολούθως:
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Για τον Ανάδοχο

και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΙΠ

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Καθηγητής Ιωσήφ Παπαδάτος

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
(TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των
οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα
φορέαi και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 75336
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49100
Γενικές Πληροφορίες: Ε. Παπαδοπούλου
- Τηλέφωνο: 2661087606
- Ηλ. ταχυδρομείο: rc@ionio.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: https://rc.ionio.gr/
Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως: Δρ. Χριστόφορος Νταντογιάν,
- Τηλέφωνο: 2661087854
- Ηλ. ταχυδρομείο: dadoyan@ionio.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV):
«Ανάδειξη συμβούλου για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των
Προσωπικών Δεδομένων ΓΚΠΔ (GDPR General Data Protection Regulation) στο Ιόνιο
Πανεπιστήμιο, καθώς και η παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου/ης Προστασίας Δεδομένων (Data
Protection Officer - DPO) κατά τη διάρκεια του έργου»
72000000-5 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη
λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη»)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [ ............. ]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες.
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΟΧΙ. Προσφορές υποβάλλονται
για το σύνολο των υπηρεσιών.
Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή:[ 2610/2020]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:

Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου (εάν υπάρχει)
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο,
«κοινωνική επιχείρηση» iv ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία
ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι
απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ΝΑΙ:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται
η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την

[]
[]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ …] ΝΑΙ […] ΟΧΙ

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

[…...............]
[….]
[….] ΝΑΙ [….] ΟΧΙ […..] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

δ) [] ΝΑΙ [] ΟΧΙ
Εάν ΟΧΙ:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που
λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ε) [] ΝΑΙ [] ΟΧΙ

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
[] ΝΑΙ [] ΟΧΙ

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με
άλλουςvi;
Εάν ΝΑΙ, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ΝΑΙ:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην α) [……]
ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία
β) [……]
σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας
ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο
γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά
[……]
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση,
τον σκοπό …):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ vii

Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες
[]ΝΑΙ []ΟΧΙ
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V
κατωτέρω;
Εάν ΝΑΙ, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα
με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από
τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους
εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε
ΟΧΙ, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες
συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή
του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]ΝΑΙ []ΟΧΙ
Εάν ΝΑΙ παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του
30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα

με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

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

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις [] ΝΑΙ [] ΟΧΙ
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπουxvi το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του
οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού
που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ΝΑΙ, αναφέρετεxviii::
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

α)
Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση») xx;
Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxxi:

[] ΝΑΙ [] ΟΧΙ

[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
[] ΝΑΙ [] ΟΧΙ
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος
ΦΟΡΟΙ
Εάν ΟΧΙ αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους ; xxiii

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

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·
β)[……]
γ.1) [] ΝΑΙ [] ΟΧΙ
-[] ΝΑΙ [] ΟΧΙ

α)[……]·
β)[……]
γ.1) [] ΝΑΙ [] ΟΧΙ
-[] ΝΑΙ [] ΟΧΙ

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] ΝΑΙ [] ΟΧΙ

γ.2)[……]·
δ) [] ΝΑΙ [] ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

Εάν ΝΑΙ, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): xxiv [……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα,
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίουxxv;

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ΝΑΙ:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της
εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων
σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;;
Εάν ΝΑΙ, να αναφερθούν λεπτομερείς

Απάντηση:

[] ΝΑΙ [] ΟΧΙ

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] ΝΑΙ [] ΟΧΙ
[.......................]
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πληροφορίες:

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ΝΑΙ, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν
σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ΝΑΙ, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα
ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν ΝΑΙ, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε
ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ΝΑΙ, να αναφερθούν λεπτομερείς

Εάν ΝΑΙ, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] ΝΑΙ [] ΟΧΙ
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]
[] ΝΑΙ [] ΟΧΙ

[…...........]

Εάν ΝΑΙ, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτΝΑΙάθαρσης;
[] ΝΑΙ [] ΟΧΙ
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] ΝΑΙ [] ΟΧΙ

[.........…]
[] ΝΑΙ [] ΟΧΙ

[...................…]
[] ΝΑΙ [] ΟΧΙ

[….................]
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πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει
ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
ε) δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του, 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 την 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.

Εάν ΝΑΙ, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] ΝΑΙ [] ΟΧΙ
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] ΝΑΙ [] ΟΧΙ
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας
μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

[] ΝΑΙ [] ΟΧΙ

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη:
Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxii; του:

Απάντηση
[…]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] ΝΑΙ [] ΟΧΙ
Εάν ΝΑΙ, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] ΝΑΙ [] ΟΧΙ

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη:
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxiii, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxiv:

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγρα ποσά
ημερομ παραλήπτ
φή
ηνίες
ες

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή
τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίεςxxxv, ιδίως τους
υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο
οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες
τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

[……..........................]

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxxxvi το
ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

[……]

α)[......................................……]

β) [……]
[....……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη
Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxxvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxxxviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], πρ οκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για
τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή
στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης
ΕΚΔΟΤΗΣ........................................................ Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Τoν Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστημίου (Ι. Θεοτόκη, Τ.Κ.
49132, Κέρκυρα)
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Ημερομηνία λήξης ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής…………………….
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ{Σε περίπτωση μεμονωμένου φορέα :
του/ης …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ……}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των φορέων
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της
σύμβασης ………..….(συμπληρώνετε το αντικείμενο της σύμβασης), που αφορά στο
διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με
αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας
(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα) ………........, σύμφωνα με τη με
αριθμό................... προκήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και υποχρεούμαστε να σας το
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι …………………………………….
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(για την συμμετοχή στον υπ’ αριθμ. 2610/2020 συνοπτικό διαγωνισμό)
Για την «Προμήθεια υπηρεσιών συμβούλου για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για
την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation) στο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, καθώς και Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του υποέργου 3
«Δράσεις συστημικού χαρακτήρα – Προσαρμογή ΕΛΚΕ ΙΠ στο νέο Κανονισμό για τα
προσωπικά δεδομένα (GDPR)», της πράξης με τίτλο: «Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας
του Ιονίου Πανεπιστημίου ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ», με κωδικό ΟΠΣ 5045475

ΠΡΟΣ

:

Επωνυμία
Δ/νση
Τηλ./ Fax
E-mail
ΑΦΜ - ΔΟΥ

:
:
:
:
:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

Για την «Προμήθεια υπηρεσιών συμβούλου για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για
την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation) στο Ιόνιο
Πανεπιστήμιο, καθώς και Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του υποέργου 3 «Δράσεις
συστημικού χαρακτήρα – Προσαρμογή ΕΛΚΕ ΙΠ στο νέο Κανονισμό για τα προσωπικά
δεδομένα (GDPR)», της πράξης με τίτλο: «Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Ιονίου
Πανεπιστημίου ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ»,
με κωδικό ΟΠΣ 5045475 υποβάλλουμε την ακόλουθη οικονομική προσφορά:
Α
/
Α

1

2

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες για την υποβοήθηση
προσαρμογής του Ιονίου
Πανεπιστημίου στον Γενικό Κανονισμό
για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)
Υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας
Δεδομένων (DPΟ) και υποστηρικτικής
ομάδας προς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο**
Συνολικό Κόστος
ΦΠΑ (ευρώ)
Σύνολο Αριθμητικά (ευρώ)
Σύνολο Ολογράφως (ευρώ)

Ανθρωπομήνες*
(αριθμός)

Κόστος
Ανθρωπομήν
α (σε ευρώ
χωρίς ΦΠΑ)

Συνολικό Κόστος
(σε ευρώ χωρίς
ΦΠΑ =
ανθρωπομήνες x
κόστος
ανθρωπομήνα)

Ποσοστό
επί του
συνολικού
κόστους
(%)**

100,00%

* O αριθμός ανθρωπομηνών που θα αναγραφεί στον παρόντα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς θα
πρέπει να έχει το ίδιο άθροισμα με τους ανθρωπομήνες που αναφέρονται στην αναλυτική περιγραφή
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εργασιών του σχεδίου υλοποίησης που απαιτείται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτημα Α).
Δηλαδή όσοι ανθρωπομήνες αναφέρονται ότι απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών με Α/Α 1
και με Α/Α 2 στον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς, τόσοι ανθρωπομήνες θα πρέπει να αναγράφονται
στο σχέδιο υλοποίησης έργου για τις αντίστοιχες ενότητες εργασιών, ενώ και το σύνολο των
ανθρωπομηνών του σχεδίου θα πρέπει να ισούται με το σύνολο των ανθρωπομηνών του Πίνακα
Οικονομικής Προσφοράς.
** Το συνολικό κόστος για τις υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPΟ) και της
υποστηρικτικής ομάδας, προς το ΙΠ δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 20% και υψηλότερο από
30% του συνολικού κόστους (χωρίς ΦΠΑ) της οικονομικής προσφοράς κάθε υποψηφίου Αναδόχου.
Οικονομική προσφορά που δεν τηρεί τα παραπάνω όρια θα απορρίπτεται.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
•

Έλαβα γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχομαι πλήρως
και ανεπιφυλάκτως

•

Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη

•

Η προσφορά μου ισχύει για τέσσερις (4) μήνες, προσμετρούμενες από την επόμενη
μέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού
………, ……/ ……../2020
Ο προσφέρων

[Επωνυμία, Σφραγίδα και Υπογραφή]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Μητρώνυμο:

Ημερομηνία
Γέννησης:

Τόπος
Γέννησης:

Τηλέφωνο:
Fax:

E-mail:

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Όνομα Ιδρύματος

Τίτλος Πτυχίου

Ειδικότητα

Ημερομηνία
Απόκτησης
Πτυχίου

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Έργο

Εργοδότης

Θέση και
Καθήκοντα στο
Έργο

Απασχόληση στο
Έργο
Περίοδος
Α/Μ
(από - έως)
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Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

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

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10
εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα
43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

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

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

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
ix

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ.
42).
x

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

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007
(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του
Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
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xii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο
4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών
(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7
τελευταίο εδάφιο)
xxi

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

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα
της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με
το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
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μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης
στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii

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

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται
από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο
Παράρτημα αυτό.
xxxiii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση
εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
xxxiv

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xxxv

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην
επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xxxvi

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την
εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς
υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xxxvii
xxxviii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω
πρόσβαση.

