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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α.:
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Α.Δ.Α.Μ.:

ΘΕΜΑ : «Συνοπτικός διαγωνισμός για τη Διεξαγωγή τουλάχιστον 1.000 ηλεκτρονικών
πλειοδοτικών δημοπρασιών παραχώρησης απλής χρήσης χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης
και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών (e-auctions) για τα έτη 2021
& 2022»
Είδος Σύμβασης:

Σύμβαση Υπηρεσιών

Ταξινόμηση κατά CPV:

79342410-4 «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας»

Κριτήριο Κατακύρωσης:

Πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής.

Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ :
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:

Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών :

1/3/2021
70.754,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ως εξής :
 35.377,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για
το έτος 2021 &
 35.377,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για
το έτος 2022

και

ώρα

12/3/2021, 14:00

Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης :

31/12/2022
ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.
4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν.2859/2000 περί Φ.Π.Α. όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3845/6-5-2010 (ΦΕΚ 65Α΄) και το
Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94Α’).
5. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» ειδικά το άρθρο
11 «Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων συμβάσεων», όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/02.02.12), άρθρο 10, το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ
86/Α/11.04.2012) άρθρο 238 παρ. 2β , το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29.5.2013) άρθρο 58,
παρ.6 και ισχύει.
6. Το Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23-9-2010) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) -
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
και άλλες διατάξεις».
Την υπ’αρ. 57654/22-5-2017 απόφαση (ΦΕΚ 1781/Β’/2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
Τον 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 Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145 Α΄) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες, όπως ισχύει.
Το Π.Δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
Το άρθρο 131 του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
Το άρθρο 37 του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση λειτουργία & διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων & της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης», όπως ισχύει.
Το Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 185/16-3-2020 περί ορισμού της κας Πηνελόπης Παγώνη στη θέση της
Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπ. Οικονομικών.
Το αρ. 4891 ΕΞ 2021/15-1-2021 αίτημα αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο
κοινοποιήθηκαν στην Υπηρεσία μας ταυτόχρονα οι Τεχνικές Προδιαγραφές, απαιτήσεις και οι
λοιποί όροι του έργου..
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Προϋπολογισμού του Υπ. Οικονομικών, που θα βαρύνει τις πιστώσεις των οικονομικών ετών
2021 & 2022, συνολικού ύψους πενήντα επτά χιλιάδων εξήντα (57.060,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
(57.060€, ΦΠΑ 24% - 13.694,40 €, σύνολο 70.754,40 €) και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών.
Ειδικότερα, η δαπάνη της προμήθειας κατανέμεται σε 35.377,20€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% για το έτος 2021 και 35.377,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για το έτος
2022, βάσει της με αρ. πρωτ. 15521 ΕΞ 2021/8-2-2021 Απόφασης Έγκρισης Δέσμευσης
Πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης που καταχωρήθηκε με α/α 12236 στο βιβλίο
εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της για το έτος 2021 και βάσει της με αρ. πρωτ. 11397 ΕΞ
2021/29-1-2021 Απόφασης έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης έτους 2022.
Την άμεση ανάγκη για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά δημοπρασία για την για τη
Διεξαγωγή τουλάχιστον 1.000 ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών παραχώρησης απλής
χρήσης χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων
ποταμών (e-auctions) για τα έτη 2021 & 2022, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
«Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσας απόφασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών, με σφραγισμένες
προσφορές από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα
(10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας του διαγωνισμού αυτού νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της
απλοποιημένης προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η αξιολόγηση των προσφορών & των ενστάσεων θα γίνει από επιτροπές που θα συσταθούν ειδικά

για το σκοπό αυτό.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε πενήντα επτά χιλιάδων εξήντα (57.060,00) ευρώ πλέον
Φ.Π.Α. (57.060€, ΦΠΑ 24% - 13.694,40 €, σύνολο 70.754,40 €) και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών στον Ειδικό Φορέα 1023-207-0000000 και στο
Λογαριασμό 2420989001, Οικονομικών Ετών 2021 & 2022.
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται απολογιστικά ανά τρίμηνο μετά την ποσοτική
παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, με την απαραίτητη
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προσκόμιση όλων των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις
κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, επίσης σε χρόνο προσδιοριζόμενο
από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
Επί της συμβατικής τιμής της προμήθειας, επιβάλλονται κρατήσεις, που ανέρχονται :
α) σε 0,07252% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,οι οποίες βαρύνουν το
ανάδοχο (το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3%
και η επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%
συμπεριλαμβάνεται- άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) σε 0,06216% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, οι οποίες βαρύνουν τον
Ανάδοχο (το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3%
και η επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%
συμπεριλαμβάνεται)
γ)Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος
βάσει του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23-7-2013) άρθρο 64 περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος.
Ο φόρος εισοδήματος είναι 8% για υπηρεσίες.
Εφόσον κατά την ημερομηνία πληρωμής της προμήθειας έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις
που καθορίζονται στο Ν.4412/16, θα γίνεται σχετική επιπλέον παρακράτηση η οποία θα βαρύνει
επίσης την ανάδοχο εταιρεία.
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού μπορούν να
ζητούνται εγγράφως από τους ενδιαφερομένους μέχρι και επτά (7) ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχονται εγγράφως μέχρι
τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον τα
σχετικά αιτήματα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Επισημαίνεται ότι
τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινήσεων που υποβάλλονται
εκπρόθεσμα δεν θα εξετάζονται.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία υποβολής προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές
Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή
των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση της προθεσμίας υποβολής
προσφορών.
1.






ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Προσφέροντες στον διενεργούμενο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να είναι όλα τα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ένωσης, σε κράτος –
μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), καθώς και σε τρίτες χώρες υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο του διαγωνισμού και δεν βρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του
Ν. 4412/2016, όπως ισχύει που αναφέρονται στην παράγραφο 4.1 της παρούσας και πληρούν τα
κριτήρια επιλογής της παραγράφου 4.2 της παρούσας.
Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής
της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
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.
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Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα
(180) ημερών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ 4 του
άρθρου 97 του Ν.4412/2016.

3.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα Παραρτήματα της θα δημοσιευθεί :
 στο πρόγραμμα Διαύγεια- ιστότοπος: https://diavgeia.gov.gr ,
ιστότοπος:
 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)https://eprocurement.gov.gr και,
 στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Οικονομικών ιστότοπος: https:// www.gsis.gr και
www.minfin.gr
4.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής (βλ. Παράρτημα Β’ «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς»)
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 παρ 4 περ. α του Ν. 4412/2016 (Λόγοι
αποκλεισμού), όπως ισχύει.
4.1 ΤΕΥΔ (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016)
Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης διατίθεται στους οικονομικούς φορείς
δωρεάν, ως εξής:
I.
Ως παράρτημα με τη παρούσα Διακήρυξη
II.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να τηλεφορτώσουν το ΤΕΥΔ από την ιστοσελίδα
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start .
 Tο εν λόγω αρχείο προς τηλεφόρτωση διατίθεται σε μορφή xml από την Υπηρεσία μας και μπορεί
να αποσταλεί με e-mail στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς κατόπιν αιτήματός τους.
Επίσης το εν λόγω αρχείο θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου
Οικονομικών, ιστότοπος: https:// www.gsis.gr και www.minfin.gr και σε μορφή PDF, εκτός της
μορφής xml.
Το Αρχείο xml, μπορούν οι οικονομικοί φορείς να το κατεβάσουν, να το αποθηκεύσουν στον
υπολογιστή τους και να το τηλεφορτώσουν (ανεβάσουν) στην ιστοσελίδα
https://espdint.eprocurement.gov.gr
επιλέγοντας
«Επαναχρησιμοποίηση
υφιστάμενου
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ», προκειμένου να το συμπληρώσουν ηλεκτρονικά, να το εκτυπώσουν, να το
υπογράψουν και να το υποβάλουν στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη μορφή .
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ στο Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας είναι οι εξής:
Α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες (Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ)
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
τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ.
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
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οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό.
Β. Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (Μέρος
ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ).
Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής
ασφάλισης), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα (Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ).
Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του στους τομείς του εργατικού
δικαίου (περ. α’ της παρ.4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016), σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στην περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα:
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:
 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
 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 ανωτέρω
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 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 καταστάσεις των
παραπάνω περιπτώσεων Α, Β & Γ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ :
Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους (i) (ii.β) και (iv) 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 απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
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Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών
μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής (παρ.
9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016), η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από
την περιέλευση του σχεδίου απόφασης της αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω επιτροπή
συνοδευόμενου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας η
αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης τον εν λόγω οικονομικό φορέα. Η
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, καθώς και η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτά ένδικα
βοηθήματα κατ΄αυτής, κοινοποιείται στην Αρχή.
4.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Αρ. 75 του ν. 4412/2016)
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν το κριτήριο επιλογής που ορίζεται παρακάτω:
Καταλληλότητα (Μέρος ΙV.A του ΤΕΥΔ)
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται
να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε
κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη
ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
4.3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΥΔ
Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:


Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από τη Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών
και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ & ΙΙΙ) συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά
περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από τη Δ/νση Προμηθειών,
Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος
Γ’ της παρούσας



Το μέρος ΙΙ.Α συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς



Το μέρος ΙΙ.Β συμπληρώνεται από οικονομικούς φορείς κατά περίπτωση



Το μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης (βλέπε παρακάτω
παρ. 4.4)




Το μέρος ΙV. A συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς
Το μέρος VI 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 (αυτοτελώς), πρέπει να συμπληρώσει
και να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ.



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 & ΙΙΙ.



Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας, τότε
υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ
μέρους του/των υπεργολάβου/ων (βλέπε παρακάτω παρ. 4.4)



Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
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αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να
υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ.


Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, 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 (περ. Α της παρ. 4.1) 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 των ανωτέρω, 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.

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
α) Η Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει
στην προσφορά του το τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος
ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ.
β) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30%,
τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β 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. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού, τότε η Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών απαιτεί από τον ανάδοχο
να τον/ τους αντικαταστήσει. Τονίζεται πως όταν ο/οι υπεργολάβος/υπεργολάβοι παρουσιάζονται
μετά την ανάθεση της σύμβασης, προσκομίζουν τα πιστοποιητικά και λοιπά σχετικά δικαιολογητικά.
5. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
1. Δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
2. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του έργου υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, με διάρκεια ισχύος κατά δύο (2) μήνες μεγαλύτερη από τη
διάρκεια της σύμβασης. Η εγγυητική κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και το
περιεχόμενό της θα είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
6. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές πρέπει:
α. Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά ή να έχουν μεταφρασθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση
τους τεχνικούς όρους που αναφέρονται στην προσφορά και οι οποίοι μπορούν να υποβάλλονται
στην Αγγλική γλώσσα.
β. Να είναι δακτυλογραφημένες, να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές,
προσθήκες, κλπ, και να είναι μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο.
γ. Να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς. Σε
ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η
λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση
διαφοράς μεταξύ τους.
δ. Να κατατεθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την
ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
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- ΠΡΟΣΦΟΡΑ
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
- Πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας (Αναθέτουσα Αρχή) που διενεργεί το διαγωνισμό.
- Αριθμό της απόφασης διενέργειας του συνοπτικού Διαγωνισμού
- Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
- ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για τη Διεξαγωγή 1.000 ηλεκτρονικών πλειοδοτικών
δημοπρασιών παραχώρησης απλής χρήσης χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας
ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών (e-auctions). Εντός του σφραγισμένου φακέλου
της προσφοράς θα περιέχονται τρείς (3) ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι ως εξής:
ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Ο φάκελος θα περιέχει:
 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 & 4
του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της παρούσας
Απόφασης.
 Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού
προσώπου και
 Παραστατικό εκπροσώπησης, εάν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.
ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Ο φάκελος θα περιέχει :
 Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που
τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της Τεχνικής Προσφοράς του
προσφέροντα με τα όσα αναφέρονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας διακήρυξης.
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία να δηλώνουν, ότι έλαβαν γνώση των όρων
της διακήρυξης, τους οποίους δέχονται ανεπιφύλακτα .
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία να δηλώνει ότι η προσφορά δεν έχει καμία
απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στο κυρίως φάκελο,
τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.
Η τεχνική προσφορά δύναται επίσης να περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη,
όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, διαφημιστικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η
κάλυψη των απαιτήσεων της διακήρυξης.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι δυσνόητες ή ασαφείς σε
σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα αναγράφουν την τιμή (τιμή χωρίς Φ.Π.Α., ποσό αναλογούντος
Φ.Π.Α. και συνολική τιμή με Φ.Π.Α.) και θα συνταχθούν σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016,
όπως ισχύει.
Στην τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α’ της παρούσας
απόφασης.
Η οικονομική προσφορά δεν θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα αξία και θα είναι αναλυτική και
σύμφωνη με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας απόφασης, της
οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα.
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης με βάσει την τιμή ανά δημοπρασία. Ο οικονομικός
φορέας θα συμπληρώσει και θα υποβάλει εντός του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας.
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Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα
τους όρους της παρούσας απόφασης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η
υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του
συμμετέχοντος νομικού προσώπου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο της προσφοράς τους στο κτίριο της Δ/νσης
Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών, Πειραιώς & Κολωνού 2, 1ος όροφος, γραφείο 119,
Αθήνα, είτε ιδιοχείρως έως τις 12/3/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, είτε ταχυδρομικώς με
συστημένη επιστολή ή Courier, όπου θα παραλαμβάνεται με απόδειξη, με την απαραίτητη
προϋπόθεση ότι αυτή θα περιέρχεται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την προηγούμενη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής το
Υπουργείο Οικονομικών ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων
προσφοράς που θα αποσταλούν. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία, είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
7. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, σε ημερομηνία
που αυτή θα ορίσει με έγγραφό της ενημερώνοντας τους υποψήφιους προμηθευτές. Για την
αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.
β) Αποσφραγίζονται και μονογράφονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών και οι Τεχνικές Προσφορές
κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής.
γ) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την
Επιτροπή.
δ) Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού θα ξεκινήσει με την αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών και εφόσον τα χρονικά περιθώρια το επιτρέπουν μπορεί να ακολουθήσει στην ίδια
συνεδρίαση το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και να συνταχθεί ένα πρακτικό
τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης των προσφορών είτε υπάρχει απόρριψη είτε όχι.
Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των φακέλων των
προσφορών, αυτοί θα αποσφραγιστούν σε ημέρα και ώρα που θα αποφασίσει η επιτροπή διενέργειας
του διαγωνισμού αποστέλλοντας σχετική ειδοποίηση στους οικονομικούς φορείς.
Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού αξιολογεί τα οικονομικά στοιχεία με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
Ισότιμες προσφορές
Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται
ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών και παρουσία αυτών των
οικονομικών φορέων και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό.
Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της, τα στοιχεία των φακέλων των Προσφορών, τη συμφωνία των
Προσφορών με τους όρους της Διακήρυξης, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προσφορών και
την πληρότητα των κατατεθειμένων δικαιολογητικών προβαίνει στην οριστική κατάταξη των
Προσφορών και γνωμοδοτεί για την κατακύρωση του διαγωνισμού υπέρ του τελικά επικρατέστερου
Υποψηφίου.
Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των Προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα
οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των Προσφορών καθώς και την τελική επιλογή
αναδόχου. Η επιτροπή διενέργειας παραδίδει τα ανωτέρω πρακτικά καθώς και κάθε άλλο στοιχείο
του διαγωνισμού (οικον. προσφορές, δικαιολογητικά, επιστολές κ.λ.π.) στη Δ/νση Προμηθειών,
Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών.
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Η επιτροπή διενέργειας ολοκληρώνει το έργο της εντός των κάτωθι προθεσμιών :
Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών εντός επτά (7) εργασίμων
ημερών από την αποσφράγιση.
Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών
Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις ή
συμπληρώσεις ή απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείμενες διατάξεις.
Το πρακτικό της τελικής επιλογής αναδόχου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο του διαγωνισμού (οικον.
προσφορές, δικαιολογητικά, επιστολές κ.λ.π.) θα κατατεθούν στη Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης
Υλικού & Υποδομών.
Οι προσφορές, με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να είναι πλήρεις και αναλυτικές, να αιτιολογούν και
να δικαιολογούν πλήρως το προσφερόμενο αντάλλαγμα.
8. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και της σύνταξης του σχετικού
πρακτικού από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από την ειδοποίησή του από την Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών, ο υποψήφιος
του οποίου η προσφορά αναδείχθηκε ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής («προσωρινός ανάδοχος») υποχρεούται να υποβάλει μέσα σε σφραγισμένο φάκελο ο
οποίος θα φέρει την σήμανση “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ” τα πρωτότυπα ή αντίγραφα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν
τα όσα δηλώθηκαν στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και
κατά περίπτωση του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016.
Αν δεν προσκομιστούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της ανωτέρω προθεσμίας ( παρ.1 του
άρθρου 103) 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.
Ο φάκελος παραδίδεται στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Η ημερομηνία και η ώρα που θα
αποσφραγισθεί ο φάκελος “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ” θα γνωστοποιηθεί με πρόσκληση
που θα σταλεί από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού στους συμμετέχοντες των οποίων οι
προσφορές έχουν γίνει τεχνικά και οικονομικά αποδεκτές.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
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 της
απαίτησης του κριτηρίου ποιοτικής επιλογής του μέρους ΙV.A , τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση,
οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο και τη διαβίβαση του φακέλου
στη Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών, για τη λήψη απόφασης είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Η επιτροπή διενέργειας ολοκληρώνει την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης εντός δύο
(2) εργάσιμων ημερών.
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Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την εν λόγω
απόφαση κατακύρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει εμπρόθεσμα ο
προσωρινός ανάδοχος είναι τα εξής:
Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με
ποινικές καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοση τελευταίου τριμήνου από τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής προσφορών) ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 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.
Β) 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, αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από
την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι
υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική
ασφάλιση).
Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα,
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα):
Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση
του πιστοποιητικού.
Δ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙV.A του ΤΕΥΔ (Καταλληλότητα):
Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, με το οποίο θα
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της
επιδόσεως της έγγραφης ειδοποίησης. Ειδικότερα, 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. 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
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προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι
δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
Επιμελητήριο.
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και στην
περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα –μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας της
παραγράφου 4.4 της παρούσας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο.
10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΕΠΕΙ

ΝΑ

Η Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών κοινοποιεί αμέσως την απόφαση
κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 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, όπως ισχύει.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας άσκησης ένδικων μέσων (5 ημέρες) κατά της απόφασης
κατακύρωσης, η Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών κοινοποιεί την απόφαση
κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, εντός
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας:




Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας της
σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α, με χρόνο ισχύος πλέον δύο (2) μηνών από το συμβατικό χρόνο
παράδοσης των ειδών. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης
των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα του υπευθύνου για την υπογραφή της σύμβασης

11. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους
τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας
Αρχής κατά παράβαση νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει ένσταση ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής
βάσει του άρθρου 127 του Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
ένστασης είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Σε περίπτωση ένστασης κατά της απόφασης διενέργειας 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 στην Αναθέτουσα Αρχή και εξετάζεται από Επιτροπή αξιολόγησης
ενστάσεων που θα συσταθεί ειδικά για αυτό το σκοπό.
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Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στην Δ/νση Προμηθειών,
Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών του Υπ. Οικονομικών (Χαρ. Τρικούπη 6-10, γραφείο 203), εργάσιμες
ημέρες και ώρες. Εξωτερικά του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς το θέμα «Ένσταση
αναφορικά με τον υπ’ αριθμ…..Διαγωνισμό» καθώς και τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της, η καταβολή παραβόλου
υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Επί της ένστασης η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα βάσει των άρθρων 127 και 221 του
Ν.4412/2016.

ισηγητής

Προϊστάμενος
Τμήματος

Προϊστάμενος
Δ/νσης

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΓΩΝΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Παράρτημα Α. Αντικείμενο του έργου

Ο ανάδοχος του έργου θα διεξαγάγει τουλάχιστον 1.000 ηλεκτρονικές πλειοδοτικές
δημοπρασίες παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων
λιμνών και πλεύσιμων ποταμών (e Auctions).
Η διαδικασία διεξαγωγής των δημοπρασιών είναι η ακόλουθη για κάθε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό.
Η ΓΓΦΠΔΠ αναλαμβάνει:

Την εξαγωγή των θέσεων του αιγιαλού που θα αποτελέσουν το αντικείμενο του ηλεκτρονικού
πλειοδοτικού διαγωνισμού που θα πραγματοποιηθεί από τη Γ.Γ.Φ.Π.Δ.Π.

Την καταγραφή των στοιχείων κάθε θέσης αιγιαλού και την απόδοση κωδικού θέσης

Τον καθορισμό του δημοπρατούμενου αντικειμένου ανά θέση (καντίνα, ομπρέλες, κτλ)

Τον καθορισμό των απαιτήσεων συμμετοχής και της διαδικασίας διενέργειας των ηλεκτρονικών
δημοπρασιών

Τον ορισμό ελάχιστης τιμής μίσθωσης που θα αποτελεί την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας

Την ανάρτηση των θέσεων προς δημοπράτηση σε ένα τουλάχιστον ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης
με ελεύθερη πρόσβαση και την έκδοση ανακοινώσεων για τις δημοπρασίες
Ο ανάδοχος για κάθε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να αναλάβει:
1.
Την προετοιμασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού (πλειοδοτικός διαγωνισμός) και την
παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οργάνωσης της διαδικασίας. Ο
ανάδοχος να μπορεί να υποστηρίζει όλους τους τύπους δημοπρασιών προκειμένου να επιλεγεί
αυτός που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του Υπουργείου.
2.
Την πλήρη παραμετροποίηση των ρυθμίσεων του συστήματος και τον προσδιορισμό των
κανόνων που θα ισχύουν για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα Υπουργική Απόφαση.
3.
Τη χορήγηση πρόσβασης για χρήση του συστήματος λογισμικού που διαθέτει ο ανάδοχος για τη
διεξαγωγή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στους εγκεκριμένους ενδιαφερόμενους αλλά και
σε στελέχη της Γ.Γ.Φ.Π.Δ.Π. ΚΑΙ της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ..
4.
Ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη συμμετοχή του στη
δημοπρασία.
5.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκπαίδευση των εμπλεκομένων μερών (υποψηφίων πλειοδοτών
καθώς και στελεχών από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., τη Γ.Γ.Φ.Π.Δ.Π. και λοιπών στελεχών του Υπουργείου)
είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω e-learning, ή με χρήση οπτικοακουστικών μέσων (video,
powerpoint). Ειδικά για τις αρμόδιες επιτροπές διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών η
εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί και με φυσική παρουσία σε χώρο που θα
προαποφασιστεί από κοινού (στις εγκαταστάσεις του αναδόχου ή της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. – Γ.Γ.Φ.Π.Δ.Π.).
Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει τον τρόπο πρόσβασης στο σύστημα, τη λειτουργία του
συστήματος, την εξοικείωση με το σενάριο δημοπρασίας, πρακτική εξάσκηση στη χρήση του
συστήματος καθώς και ό,τι άλλο κριθεί απαραίτητο για την έγκυρη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών
δημοπρασιών.
6.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει σύντομο οδηγό συμμετοχής για τη διαδικασία του
πλειστηριασμού, σε έντυπη αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και οδηγίες σε μορφή συχνών
ερωτήσεων (FAQ).
7.
Ο ανάδοχος θα πρέπει πριν από κάθε πραγματικό ηλεκτρονικό πλειστηριασμό να πραγματοποιεί
δοκιμαστικό, με τους υποψήφιους εγκεκριμένους πλειοδότες, προκειμένου να εξασφαλιστεί
μεγαλύτερη εξοικείωσή τους στη χρήση του συστήματος αλλά και για επιλυθούν τυχόν τεχνικά
προβλήματα.
8.
Θα πρέπει να υπάρχει τηλεφωνική υποστήριξη των χρηστών (help desk) πριν αλλά και κατά τη
διάρκεια της ηλεκτρονικής δημοπρασίας από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό του
αναδόχου.
9.
Απαιτείται η παρακολούθηση από τεχνικής σκοπιάς του πλειστηριασμού από εξειδικευμένο
προσωπικό του αναδόχου και η άμεση ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και
Γ.Γ.Φ.Π.Δ.Π.
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Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού θα πρέπει να παρέχει στo
αρμόδιο όργανο, πλήρη και αναλυτική αναφορά για το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού, με όλες τις προσφορές που υποβλήθηκαν είτε αυτές έγιναν δεκτές από το
σύστημα είτε απορρίφθηκαν.
Τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού θα πρέπει να εξάγονται και σε ηλεκτρονική
μορφή (Excel) για περεταίρω αξιοποίηση από τη Γ.Γ.Φ.Π.Δ.Π.
Σε περίπτωση ματαίωσης της δημοπρασίας λόγω τεχνικού προβλήματος της πλατφόρμας
διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών αυτή δύναται να επαναληφθεί με απόφαση της
αρμόδιας επιτροπής χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για το Υπουργείο.
Δεν χρεώνεται από τον ανάδοχο, ηλεκτρονικός πλειστηριασμός που θα καταστεί άγονος, λόγω μη
συμμετοχής ενδιαφερομένων.
Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι χρεώσιμος από τον ανάδοχο, αν κατά τη διάρκειά του δεν
υποβληθούν έγκυρες προσφορές ή έχουν υποβληθεί έγκυρες προσφορές και κατόπιν σχετικής
αιτιολογημένης απόφασης της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών
αυτός καταστεί άγονος ή ματαιωθεί. Στην περίπτωση που συμβεί τέτοιος πλειστηριασμός,
συμφωνείται ότι, η πρώτη επανάληψή του θα πραγματοποιείται αδαπάνως για το Υπουργείο
Οικονομικών
Οι υπηρεσίες του αναδόχου θα παρέχονται από τις εγκαταστάσεις του με χρήση των υποδομών
του και με την παρουσία στελεχών από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ και τη Γ.Γ.Φ.Π.Δ.Π. εφόσον απαιτηθεί,
προκειμένου να παρακολουθούν όλη τη διαδικασία από την έναρξη μέχρι τη λήξη της σε όλα τα
στάδια.
Βασικά στοιχεία που εμφανίζονται ανά πάσα στιγμή ως πληροφορία στο συμμετέχοντα είναι η
τιμή εκκίνησης, το «βήμα δημοπρασίας»
(ελάχιστη βελτίωση τιμής προσφοράς που
στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο) του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, η κατάταξη του
συμμετέχοντα σε σχέση με την υπερισχύουσα προσφορά καθώς και ο χρόνος του συστήματος.
Προσωπικά στοιχεία και ο αριθμός των συμμετεχόντων που υποβάλλουν προσφορές δε θα είναι
διαθέσιμα στους άλλους συμμετέχοντες κατά τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.
Απαιτείται η δυνατότητα εκτέλεσης των δημοπρασιών καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Απαιτείται η δυνατότητα παράλληλης διεξαγωγής τουλάχιστον 10 δημοπρασιών.
Η ενημέρωση του συστήματος του αναδόχου για δημοπρασίες και συμμετέχοντες θα γίνεται
μέσω διαλειτουργικότητας με τα συστήματα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Η διεπαφή (API) θα χρησιμοποιεί
αρχιτεκτονική Representational state transfer - RESTκαι η διασύνδεση θα πραγματοποιείται με
την χρήση βέλτιστων πρακτικών εξασφάλισης ασφαλούς επικοινωνίας μεταξύ των δύο
συστημάτων (με την χρήση τουλάχιστον πρωτοκόλλου TLS ή καλύτερο).Ο ανάδοχος θα πρέπει
να υλοποιήσει, χωρίς επιπλέον κόστος, τις απαιτούμενες διεπαφές οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν
για τις κλήσεις των συστημάτων που λειτουργούν στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και περιγράφονται
λεπτομερώς στο Τεχνικό Παράρτημα.
Η σύνδεση των ενδιαφερομένων στο σύστημα εκτέλεσης δημοπρασιών του αναδόχου θα γίνεται
με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του χρήστη στο Τaxinset και δε θα απαιτείται εγγραφή του
χρήστη στο σύστημα του αναδόχου. Για το λόγο αυτό, ο ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει χωρίς
επιπλέον κόστος την απαραίτητη λειτουργικότητα μέσω των απαραίτητων κλήσεων oauth2 στο
Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. που περιγράφονται λεπτομερώς στο Τεχνικό
Παράρτημα.
Με την ολοκλήρωση κάθε ηλεκτρονικής δημοπρασίας θα παραδίδεται στην Υπηρεσία το σύνολο
των πληροφοριών που συλλέχθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργαστεί με στελέχη της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και της Γ.Γ.Φ.Π.Δ.Π. ώστε να
μεταφερθεί σε αυτά η απαραίτητη τεχνογνωσία της οργάνωσης, παραμετροποίησης και
εκτέλεσης των ηλεκτρονικών δημοπρασιών.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει στους εμπλεκόμενους φορείς του υπουργείου στατιστικά
στοιχεία χρήσης του (help desk) από τους υποψήφιους πλειοδότες σχετικά με ερωτήματα που
τέθηκαν αλλά και προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίστηκαν πριν και κατά την εκτέλεση
της διαδικασίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ανάδοχος να δεσμευτεί για την ικανότητα πραγματοποίησης
του πλήθους των δημοπρασιών που θα προσφέρει (περισσότερες από 1000) με όποια κατανομή
επιβάλουν οι υπηρεσιακές ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και
Δημόσιας Περιουσίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να προσκομίσει αναλυτική τεκμηρίωση με την
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οποία θα αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει τουλάχιστο 1000 ηλεκτρονικές δημοπρασίες
πλειοδοτικού τύπου στο διάστημα των προηγούμενων 3 χρόνων.
Ο ενδιαφερόμενος/υποψήφιος για κάθε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, θα πρέπει:
1.
Να ενημερωθεί έγκαιρα για τις προς δημοπράτηση θέσεις, τη διαδικασία και την εφαρμογή
ηλεκτρονικών δημοπρασιών.
2.
Να είναι κάτοχος θυρίδας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email account) και να έχει πρόσβαση στο
διαδίκτυο μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
3.
Να έχει ΑΦΜ και κωδικούς σύνδεσης στο Taxisnet με τους οποίους θα συμμετάσχει στην
ηλεκτρονική δημοπρασία.
4.
Να ακολουθήσει τις οδηγίες του αναδόχου και της Γ.Γ.Φ.Π.Δ.Π./Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. σε ό,τι αφορά τη
συμμετοχή του σε εκπαιδευτικές εικονικές δημοπρασίες και στην τελική δημοπρασία.
Σχετικά με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς (δημοπρασίες) θα ισχύσουν τα εξής:
1. Η διεξαγωγή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών αφορά σε θέσεις αιγιαλού, παραλίας, όχθης και
παρόχθιας ζώνης.
2. Κάθε θέση αιγιαλού θα αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστής ηλεκτρονικής δημοπρασίας.
3. Η επιλογή των θέσεων θα γίνει από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες.
4. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός θα διεξάγεται με βάση τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας
Υπουργικής Απόφασης, εφόσον ο αριθμός των έγκυρων συμμετεχόντων μετά την αξιολόγησή
τους από το αρμόδιο όργανο, είναι τουλάχιστον ένας (1)
5. Η έναρξη προετοιμασίας διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών δύναται να
πραγματοποιηθεί με την υπογραφή της σύμβασης
6. Η έγκριση του συμμετέχοντος θα γίνεται από το αρμόδιο όργανο το οποίο δύναται να βρίσκεται
σε χώρους ανά την επικράτεια.
7. Αμέσως μετά τη δημόσια ανακοίνωση του πλειστηριασμού, η Γ.Γ.Φ.Π.Δ.Π../ Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. θα
αποστέλλει μέσω διαλειτουργικότητας στο σύστημα του αναδόχου, τα στοιχεία των θέσεων
αιγιαλού προς δημοπράτηση, έτσι ώστε ο ανάδοχος να υλοποιήσει τη σχετική δημοπρασία.
8. Η Γ.Γ.Φ.Π.Δ.Π./Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. θα αποστέλλει μέσω διαλειτουργικότητας στο σύστημα του αναδόχου
όλα τα απαραίτητα στοιχεία των εγκεκριμένων συμμετεχόντων (ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο ή
επωνυμία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο) και τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες
που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Σε κάθε περίπτωση, θα ακολουθηθούν οι προθεσμίες της
εκάστοτε ισχύουσας υπουργικής Απόφασης.
Παράρτημα Β. Τεχνικές Προδιαγραφές διαλειτουργικότητας συστήματος δημοπρασιών με
συστήματα αρμοδιότητας ΓΓΠΠΔΔ
Εισαγωγή
Το παρόν παράρτημα περιέχει τις απατήσεις που πρέπει να πληροί την πλατφόρμα πραγματοποίησης
δημοπρασιών για την ηλεκτρονική επικοινωνία με τα συστήματα της ΓΓΠΠΔΔ.
Σκοπός της επικοινωνίας είναι η αυτοματοποιημένη ανταλλαγή πληροφορίας με σκοπό:
 Την δημιουργία χρηστών στο σύστημα δημοπρασιών που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε
δημοπρασία στο σύστημα δημοπρασιών
 Την τροποποίηση στοιχείων χρηστών
 Την δημιουργία και την τροποποίηση στοιχείων δημοπρασίας
 Την διαγραφή δημοπρασίας
 Την λήψη στοιχείων εγγεγραμμένων χρηστών
 Την λήψη στοιχείων δημοπρασιών
 Την πιστοποίηση των χρηστών
Κατηγορίες Χρηστών
Οι χρήστες της πλατφόρμας δημοπρασιών διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
Κατηγορία α’. Υποψήφιοι/ενδιαφερόμενοι δημοπρασιών που περιλαμβάνουν τους χρήστες που θα
συμμετάσχουν στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες
Κατηγορία β’. Μέλη επιτροπών Κτηματικών Υπηρεσιών που έχουν την ευθύνη για την προκήρυξη των
δημοπρασιών και την κατακύρωση των πλειοδοτών με βάση το αποτέλεσμα που θα παρέχει η
πλατφόρμα μετά την διενέργεια του διαγωνισμού
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Κατηγορία γ’. Μέλη υπηρεσιών Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ και τη Γ.Γ.Φ.Π.Δ.Π για την υποστήριξη λειτουργίας των
συστημάτων που απατούνται για την διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
Παρεχόμενες Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας Συστήματος Πλειστηριασμών
Η πλατφόρμα πλειστηριασμών θα πρέπει να παρέχει τις εξής υπηρεσίες web (web services) μέσω
διεπαφής που υλοποιεί αρχιτεκτονική Representation State Transfer (RESTful services). Οι δομές
δεδομένων που θα ανταλλάσουν τα συστήματα θα έχουν την μορφή Javascript Object Notation (JSON)
και θα χρησιμοποιείται η κωδικοποίηση UTF-8.
Πρωτόκολλο επικοινωνίας συστημάτων και ασφάλεια
Τα συστήματα θα επικοινωνούν με το πρωτόκολλο https με κωδικοποίηση τουλάχιστον TLS 1.2 και
ισχύοντα πιστοποιητικά SSL για την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Επιπλέον μέτρα ασφάλειας όπως είναι η περιορισμός πρόσβασης με βάση την διεύθυνση IP μπορούν
να ληφθούν. Η ΓΓΠΣΔΔ θα παρέχει εύρος διευθύνσεων IP που θα χρησιμοποιούν τα συστήματά της
για την επικοινωνία με τα συστήματα του αναδόχου.
Παράμετροι κλήσεων REST (Headers)
Content-Type
Authorization

application/json
“Basic ” + κλειδί. Ο ανάδοχος έχει την
ευθύνη κοινοποίησης του κλειδιού στη
ΓΓΠΣΔΔ με ασφαλή τρόπο προκειμένου να
είναι εφικτή η επικοινωνία μεταξύ των
συστημάτων του αναδόχου και της ΓΓΠΣΔΔ.
Η πλατφόρμα δημοπρασιών απορρίπτει
συνδέσεις που δεν χρησιμοποιούν το σωστό
κλειδί.

Περιγραφή Υπηρεσιών
API Λειτουργίες
Δημιουργία Χρήστη
Τροποποίηση Χρήστη
Λήψη δεδομένων χρήστη
Δημιουργία/Τροποποίηση
Δημοπρασίας
Διαγραφή Δημοπρασίας
Λήψη δεδομένων δημοπρασιών
Λήψη ειδικών δεδομένων
δημοπρασίας

Μέθοδος
POST
POST
POST
POST

Όνομα συνδέσμου (Endpoint URL)
createUser
updateUser
getUserInfo
auctionData

POST
POST
POST

deleteAuction
getAuctions
getAuctionData

Το όνομα το συνδέσμου μπορεί να τροποποιηθεί μετά από συνεννόηση μεταξύ αναδόχου και ΓΓΠΣΔΔ
Επιπλέον πεδία που δεν μεταβάλλονται μπορεί να αποστέλλονται μετά από συνεννόηση αναδόχου –
ΓΓΠΣΔΔ.
Δημιουργία Χρήστη
Η κλήση «Δημιουργία Χρήστη» θα δημιουργεί λογαριασμό χρήστη στην πλατφόρμα δημοπρασιών και
θα επιτρέπει πρόσβαση του υποψηφίου στη πλατφόρμα εφόσον έχει υλοποιηθεί η ταυτοποίηση
βάσει υπηρεσιών oauth2 του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.
Παράμετροι εισόδου (JSON)
Τα συστήματα της ΓΓΠΣΔΔ θα στέλνουν την παρακάτω πληροφορία
Όνομα
Τιμή παραμέτρου
πεδίου
userid
ΑΦΜ του υποψηφίου
firstname
Το όνομα του υποψηφίου εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με την
καταγραφή στο αρχείο TAXISNET της ΑΑΔΕ. Εάν ο υποψήφιος είναι Νομικό
Πρόσωπο το πεδίο είναι κενό. Μήκος πεδίο έως 20 χαρακτήρες
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Το επώνυμο του υποψηφίου εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο ή ο τίτλος του
Νομικού Προσώπου για Νομικό Πρόσωπο. Μήκος πεδίο έως 20 χαρακτήρες
Θα χρησιμοποιούνται το περιεχόμενο των πεδίων “firstname” και
“lastname”. Μήκος πεδίο έως 40 χαρακτήρες
Το email του υποψηφίου. Μήκος πεδίου έως 20 χαρακτήρες
Το τηλέφωνο του υποψηφίου. Μήκος πεδίου έως 20 χαρακτήρες

Παράδειγμα κλήσης:
{
"userid" : "12345678",
"firstname" : "ΜΕΓΑΚΛΗΣ",
"lastname" : "ΠΑΡΑΛΙΑΣ",
"fullname" : "ΜΕΓΑΚΛΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ",
"phone" : "6912345678",
"email" : "m.paralias@emailnet.gr"
}
Παράμετροι αποτελέσματος κλήσης
HTTP Response Code: 200
Όνομα
Όνομα
πεδίου
υποπεδίου
response
apicode
message
HTTP Response Code: 400
Όνομα
Όνομα
πεδίου
υποπεδίου
response
apicode
message

Τιμή
100: Επιτυχής δημιουργία χρήστη
Κείμενο κατάστασης
Τιμή
Αρνητικοί αριθμοί: Σφάλμα δημιουργίας χρήστη
-100: Σφάλμα δημιουργίας χρήστη
-115: Χρήστης ήδη υπάρχει
Κείμενο κατάστασης

Τροποποίηση Χρήστη
Η κλήση «Τροποποίηση Χρήστη» τροποποιεί παραμέτρους χρήστη που ήδη έχει δημιουργηθεί στη
πλατφόρμα δημοπρασιών.
Παράμετροι εισόδου (JSON)
Ίδιοι με την κλήση «Δημιουργίας Χρήστη»
Παράμετροι αποτελέσματος κλήσης
Επιτυχής κλήση: HTTP Response Code : 200
Όνομα
Όνομα
Τιμή
πεδίου
υποπεδίου
response
apicode
116: Επιτυχής τροποποίηση χρήστη
message
Κείμενο κατάστασης
Αποτυχία κλήσης: HTTP Response Code : 400
Όνομα
Όνομα
Τιμή
πεδίου
υποπεδίου
response
apicode
Αρνητικοί αριθμοί: Σφάλμα τροποποίησης χρήστη
-100: Σφάλμα τροποποίησης χρήστη
-117: Χρήστης δεν υπάρχει
message
Κείμενο κατάστασης
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Λήψη δεδομένων χρήστη

Η κλήση «Λήψη δεδομένων Χρήστη» επιστρέφει πληροφορίες για το χρήστη
Παράμετροι εισόδου (JSON)
Όνομα
πεδίου
userid

Τιμή παραμέτρου
ΑΦΜ του υποψηφίου

Παράμετροι αποτελέσματος κλήσης
Σε περίπτωση επιτυχούς εκτέλεσης:
 HTTP Response Code : 200
Όνομα
πεδίου
userid
firstname

Τιμή παραμέτρου

ΑΦΜ του υποψηφίου
Το όνομα του υποψηφίου εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με την
καταγραφή στο αρχείο TAXISNET της ΑΑΔΕ. Εάν ο υποψήφιος είναι Νομικό
Πρόσωπο το πεδίο είναι κενό. Μήκος πεδίο έως 20 χαρακτήρες
lastname
Το επώνυμο του υποψηφίου εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο ή ο τίτλος του
Νομικού Προσώπου για Νομικό Πρόσωπο. Μήκος πεδίο έως 20 χαρακτήρες
fullname
Πεδίο όπου φαίνεται το ονοματεπώνυμο/τίτλο όπως εμφανίζεται στο
χρήστη στην πλατφόρμα του αναδόχου.
Μήκος πεδίο έως 40 χαρακτήρες
email
Το email του υποψηφίου. Μήκος πεδίου έως 20 χαρακτήρες
phone
Το τηλέφωνο του υποψηφίου. Μήκος πεδίου έως 20 χαρακτήρες
Η απάντηση της κλήσης μπορεί να περιέχει επιπλέον πεδία μετά από συνεννόηση μεταξύ ΓΓΠΣΔΔ και
αναδόχου.
Σε περίπτωση αποτυχίας της κλήσης :
 HTTP Response Code : 400


θα επιστραφεί δομή JSON σύμφωνα με την παρακάτω

Όνομα
πεδίου
response

Όνομα
υποπεδίου
apicode
message

Τιμή
Αρνητικοί αριθμοί: Σφάλμα εύρεσης πληροφοριών
χρήστη
-117: Χρήστης δεν υπάρχει
Κείμενο κατάστασης

Δημιουργία/Τροποποίηση Δημοπρασίας
Η κλήση πραγματοποιεί τις ενέργειες παραμετροποίησης μιας δημοπρασίας
Παράμετροι εισόδου (JSON)
Όνομα πεδίου
awaction

ismodify
lotid
starttime

Όνομα
υποπεδίου

Τιμή
Ενέργειες δημοπρασίας
save_event: δημιουργία δημοπρασίας
save_event_modify: Τροποποίηση Γενικών Παραμέτρων
Δημοπρασίας
update_line_item: Ειδικών Παραμέτρων Δημοπρασίας
add_bidder: Προσθήκη υποψηφίου
delete_bidder: Αφαίρεση υποψηφίου
0 όταν awaction = save_event αλλιώς 1
Κωδικός δημοπρασίας. Χρησιμοποιείται για την
τροποποίηση παραμέτρων της δημοπρασίας
Χρόνος έναρξης δημοπρασίας σε UTC με μορφή ISO 8601
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itemid
itemname
itemdescription
openingprice
bidincement
auctioninviteesobj
memberid

Χρόνος λήξης δημοπρασίας σε UTC με μορφή ISO 8601
Κωδικός θέσης δημοπρασίας
Όνομα δημοπρασίας
Περιγραφή δημοπρασίας
Κωδικός Κτηματικής Υπηρεσίας
Πίνακας JSON με αντικείμενα JSON ειδικών παραμέτρων
δημοπρασιών
Κωδικός ειδικών παραμέτρων δημοπρασίας.
Χρησιμοποιείται για την τροποποίηση ειδικών
παραμέτρων της δημοπρασίας
Ειδικό όνομα δημοπρασίας
Ειδική περιγραφή δημοπρασίας
Αρχική τιμή δημοπρασίας σε Ευρώ
Βήμα δημοπρασίας
Πίνακας JSON με αντικείμενα JSON υποψηφίων
πεδίο userid της κλήσης «Δημιουργίας Χρήστη»

Η παράμετρος «department» καθορίζει την ομαδοποίηση των δημοπρασιών ανά Κτηματική
Υπηρεσία. Χρήστες – υπάλληλοι των Κτηματικών Υπηρεσιών θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση μόνο
στα δεδομένα των δημοπρασιών που τους αφορούν. Η κωδικοποίηση των Κτηματικών Υπηρεσιών θα
δοθεί από την ΓΓΠΣΔΔ.
Με την ενέργεια «Τροποποίηση Γενικών Παραμέτρων Δημοπρασίας» μπορούμε να μεταβάλλουμε
όλες τις παραμέτρους εκτός των αντικειμένων «auctionitemsobj» και «auctioninviteesobj»
Η ενέργεια «Τροποποίηση Ειδικών Παραμέτρων Δημοπρασίας» χρησιμοποιείται για την τροποποίηση
παραμέτρων του αντικειμένου «auctionitemsobj»
ΟΙ ενέργειες «Προσθήκη υποψηφίου» και «Αφαίρεση υποψηφίου» χρησιμοποιείται για την
τροποποίηση παραμέτρων του αντικειμένου «auctioninviteesobj»
Αποτελέσματα Ενεργειών
Επιτυχές δημιουργία/ τροποποίηση δημοπρασίας : HTTP Response code = 200
Όνομα
Τιμή
Όνομα
υποπεδίου
πεδίου
response
apicode
107: Επιτυχές δημιουργία δημοπρασίας
108: Επιτυχές τροποποίηση δημοπρασίας
message
Κείμενο κατάστασης
details
AuctionLotID=<κωδικό δημοπρασίας> ItemIDs:
[<κωδικό ειδικών παραμέτρων δημοπρασίας>]
Με την επιτυχής δημιουργία δημοπρασίας
επιστρέφονται ο κωδικός δημοπρασίας και ο κωδικός
ειδικών παραμέτρων δημοπρασίας.
Παράδειγμα “AuctionLotID: 12345, ItemIDs: [123546]”
Αποτυχία ενέργειας δημοπρασία: HTTP Response code: 400
Όνομα
Τιμή
Όνομα
υποπεδίου
πεδίου
response
apicode
Αρνητικοί αριθμοί: Σφάλμα δημιουργίας δημοπρασίας
-107: Σφάλμα δημιουργίας δημοπρασίας
-108: Σφάλμα τροποποίησης δημοπρασίας
-104: Σφάλμα προσθήκης υποψηφίου
message
Κείμενο κατάστασης
details
Διαγραφή Δημοπρασίας
Η κλήση διαγράφει μια δημοπρασία.
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Παράμετροι εισόδου (JSON)
Όνομα
πεδίου
lotid
userid

Τιμή παραμέτρου
Κωδικός δημοπρασίας
«admin»

Παράμετροι αποτελέσματος κλήσης
Επιτυχές διαγραφή δημοπρασίας : HTTP Response code = 200
Αποτυχία διαγραφής δημοπρασίας: HTTP Response code: 400
Όνομα
Τιμή
Όνομα
υποπεδίου
πεδίου
response
apicode
114: Επιτυχές διαγραφή δημοπρασίας
Αρνητικοί αριθμοί: Σφάλμα διαγραφής δημοπρασίας
Λήψη Δεδομένων Δημοπρασιών
Η κλήση επιστρέφει τις δημοπρασίες στη πλατφόρμα
Παράμετροι εισόδου (JSON)
Όνομα
Υποχρεωτικό Τιμή παραμέτρου
πεδίου
starttimebegin Ναι
Ορίζει την ημερομηνία αρχής. Θα επιστραφούν πληροφορίες
δημοπρασίων μετά από αυτή την ημερομηνία.
starttimeend
Ναι
Ορίζει την ημερομηνία τέλους. Θα επιστραφούν
πληροφορίες δημοπρασίων πριν από αυτή την ημερομηνία
status
Όχι
Θα επιστραφούν πληροφορίες δημοπρασιών με την
συγκεκριμένη κατάσταση.
Κωδικοποίηση Κατάστασης
2: Σημερινή
3: Ανοικτή
4: Κλειστή
5: Ακυρωμένη
memberid
Όχι
κωδικός υποψηφίου. Επιστρέφει τις δημοπρασίες όπου
συμμετέχει ο υποψήφιος
Η κλήση θα επιστρέφει μια JSON δομή με πληροφορίες για της δημοπρασίες που ικανοποιούν τα
παραπάνω φίλτρα.
Παράμετροι αποτελέσματος κλήσης
Επιτυχές κλήση: HTTP Response Code : 200
Δομή JSON Array όπου το κάθε στοιχείο του πίνακα είναι JSON object με τις παρακάτω παραμέτρους
Όνομα
Τιμή παραμέτρου
πεδίου
auctionlotId Κωδικός δημοπρασίας
auctionname Όνομα δημοπρασίας
eventname
Κωδικός θέσης δημοπρασίας
starttime
Χρόνος έναρξης δημοπρασίας σε UTC με μορφή ISO 8601
stoptime
Χρόνος λήξης δημοπρασίας σε UTC με μορφή ISO 8601
Η απάντηση της κλήσης μπορεί να περιέχει επιπλέον πεδία μετά από συνεννόηση μεταξύ ΓΓΠΣΔΔ και
αναδόχου.
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Αποτυχία κλήσης: HTTP Response Code : 400
Όνομα
Τιμή
Όνομα
υποπεδίου
πεδίου
response
apicode
Αρνητικοί αριθμοί: Σφάλμα εύρεσης δημοπρασιών
-105: Σφάλμα εύρεσης δημοπρασιών
message
Κείμενο κατάστασης
details
Λήψη Ειδικών Δεδομένων Δημοπρασιών
Η κλήση επιστρέφει ειδικές πληροφορίες μιας δημοπρασίας
Παράμετροι εισόδου (JSON)
Όνομα
πεδίου
lotid

Τιμή παραμέτρου
Κωδικός δημοπρασίας

Παράμετροι αποτελέσματος κλήσης
Η κλήση θα επιστρέφει μια JSON δομή με πληροφορίες για την συγκεκριμένη δημοπρασία.
Επιτυχές κλήση: HTTP Response Code : 200
Όνομα πεδίου

Όνομα
υποπεδίου

Όνομα
υποπεδίου

lotname
auctionstatus

auctionstoptime
department
auctionitem
itemid
itemname
itemdescription
openingprice
bidincement
leadbidamount
leadbidderuseri
d
bidinfo
bidid
bidcreateddate
bidamount
userid
failedreason
rank
auctioninvitee
formattedname

Τιμή
Όνομα δημοπρασίας
Κατάσταση δημοπρασίας:
2: Σημερινή
3: Ανοικτή
4: Κλειστή
5: Ακυρωμένη
Χρόνος λήξης δημοπρασίας σε UTC με
μορφή ISO 8601
Κωδικός Κτηματικής Υπηρεσίας
Πίνακας JSON με αντικείμενα JSON
ειδικών παραμέτρων δημοπρασιών
Κωδικός ειδικών παραμέτρων
δημοπρασίας.
Ειδικό όνομα δημοπρασίας
Ειδική περιγραφή δημοπρασίας
Αρχική τιμή δημοπρασίας σε Ευρώ
Βήμα δημοπρασίας
Μεγαλύτερη υποβληθείσα προσφορά σε
Ευρώ
Κωδικός χρήστη που έχει δώσει την
μεγαλύτερη προσφορά
Πίνακας JSON με αντικείμενα JSON με
στοιχεία υποβληθεισών προσφορών
Κωδικός προσφοράς
Χρόνος υποβολής προσφοράς σε UTC με
μορφή ISO 8601
Προσφορά σε Ευρώ
Κωδικός χρήστη που υπέβαλε την
προσφορά
Λόγοι αποτυχίας υποβολής προσφοράς
Σειρά κατάταξης της προσφοράς
Πίνακας JSON με αντικείμενα JSON
υποψηφίων
Πεδίο όπου φαίνεται το
ονοματεπώνυμο/τίτλο όπως εμφανίζεται
στο χρήστη στην πλατφόρμα του
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Κωδικός χρήστη

userid

Η απάντηση της κλήσης μπορεί να περιέχει επιπλέον πεδία μετά από συνεννόηση μεταξύ ΓΓΠΣΔΔ και
αναδόχου.
Αποτυχία κλήσης: HTTP Response Code : 400
Όνομα
Τιμή
Όνομα
υποπεδίου
πεδίου
response
apicode
Αρνητικοί αριθμοί: Σφάλμα εύρεσης δημοπρασίας
-106: Σφάλμα εύρεσης στοιχείων δημοπρασίας
message
Κείμενο κατάστασης
details

Παράρτημα Γ. Χρήση του Κέντρου Διαλειτουργικότητας
Διακυβέρνησης/ΓΓΠΠΣΔΔ για την ταυτοποίηση των χρηστών

της

Υπ.

Ψηφιακής

Περιγραφή
Για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο σύστημα εκτέλεσης των
δημοπρασιών, αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, δίνεται η δυνατότητα
στον ανάδοχο του έργου να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ταυτοποίησης (oauth2) του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ για την ταυτοποίηση των χρηστών στο σύστημα εκτέλεσης
ηλεκτρονικών δημοπρασιών.
Η διαδικτυακή υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτου
Φορέα με τη χρήση των Διαπιστευτηρίων του TAXISnet (στο εξής θα αναφέρεται ως υπηρεσία
Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0) μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους Φορείς του Δημοσίου σε
εφαρμογές διαδικτύου.
Η υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 επιστρέφει στον Φορέα ως πληροφορία το ΑΦΜ
και βασικά στοιχεία του χρήστη (όπως Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο αν πρόκειται για
Φυσικό Πρόσωπο ή Επωνυμία αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο).
Η υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 έχει υλοποιηθεί με βάση το πρωτόκολλο
oAuth2.0.
Υλοποίηση του oAuth2.0 client protocol
Για να χρησιμοποιήσει ο Φορέας την υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 θα πρέπει να
αναπτύξει μια εφαρμογή-πελάτη (client) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου oAuth2.0.
Η εφαρμογή-πελάτης θα ενσωματωθεί στο πληροφοριακό σύστημα ή στην εφαρμογή του Φορέα και
θα ανακατευθύνει τον χρήστη στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) όπου εισάγει τα
διαπιστευτήρια του TAXISnet στην κατάλληλη οθόνη. Στην συνέχεια μετά την σύμφωνη γνώμη του
χρήστη επιστρέφει στον Φορέα ως πληροφορία το ΑΦΜ και βασικά στοιχεία του χρήστη (Όνομα,
Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο ή Επωνυμία).
Τα πεδία που επιστρέφει η εφαρμογή είναι:
Για Φυσικά πρόσωπα: ΑΦΜ char(12 char)
ΕΠΩΝΥΜΟ
varchar2(45 char)
ΟΝΟΜΑ
varchar2(20 char)
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
varchar2(20 char)
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
varchar2(20 char)
Description
varchar2(256 byte)
ETOS
number(4)
Για Νομικά Πρόσωπα: ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Description

char(12 char)
varchar2(120 char)
varchar2(256 byte)

Ο Φορέας θα πρέπει στην υλοποίηση της εφαρμογής-πελάτη να ενσωματώσει το πρωτόκολλο
oAuth2.0 (oAuth2 client protocol). Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) παρέχει μια δοκιμαστική
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εφαρμογή-πελάτη (oAuth2 client demo) για τη διευκόλυνση των Φορέων στην ενσωμάτωση του
πρωτοκόλλου oAuth2.0.
Υποβολή Αιτήματος Χρήσης της Υπηρεσίας
Ο Φορέας υποβάλλει αίτημα στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας (ΕΔΑ) για
την χρήση της υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0.
Στο αίτημα ο Φορέας καταχωρεί το URL του πληροφοριακού συστήματος που κάνει κλήση της
υπηρεσίας για το πιλοτικό και το παραγωγικό περιβάλλον, π.χ.
https://myserver.mydomain.gr/myoauth2client/myUserInfo
Για να χρησιμοποιήσει τη δοκιμαστική εφαρμογή-πελάτη (oAuth2 client demo), ο Φορέας θα πρέπει
να καταχωρήσει το URL του πληροφοριακού συστήματος, π.χ.
https://myserver.mydomain.gr/oauth2client/oauth2server/userinfo.
Μετά την έγκριση του αιτήματος για την πιλοτική λειτουργία, ο Φορέας δημιουργεί μέσω της ΕΔΑ
τους κωδικούς (username και password) που θα χρησιμοποιήσει για την κλήση της υπηρεσίας κατά
τη διάρκεια των δοκιμών.
Συγκεκριμένα ανοίγοντας το αίτημα και επιλέγοντας από την αριστερή στήλη την επιλογή «Χρήστες
Υπηρεσιών» μπορεί να δηλώσει το password του πιλοτικού χρήστη που του δίνεται.
Μετά την έγκριση του αιτήματος για την παραγωγική λειτουργία, ο Φορέας δημιουργεί μέσω της ΕΔΑ
τους κωδικούς (username και password) που θα χρησιμοποιήσει για την κλήση της υπηρεσίας για την
παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής του.
Αποσύνδεση Εφαρμογής
Για λόγους ασφάλειας προτείνεται να γίνεται πάντοτε αποσύνδεση της εφαρμογής ώστε να μην
παραμένει συνδεδεμένος ο χρήστης στον φυλλομετρητή.
Η αποσύνδεση της εφαρμογής μπορεί να γίνει με τον εξής τρόπο:
Με browser redirect – όχι με GET/POST - στο logout url όπου ορίζεται το αντίστοιχο path για να
γίνεται redirection σε σελίδα της εφαρμογής-πελάτη. Το αντίστοιχο path της σελίδας θα πρέπει να
συμφωνεί με το domain name που έχει δηλωθεί στην ΕΔΑ.
Δηλαδή σε url:
https://test.gsis.gr/oauth2server/logout/{clientId}/?url=https://xxx.gr/ …. για το πιλοτικό
περιβάλλον
https://www1.gsis.gr/oauth2server/logout/{clientId}/?url=https://xxx.gr/.... για το
παραγωγικό περιβάλλον, όπου το τμήμα ‘?url=https://xxx.gr/…’ είναι το redirection url για το logout
που θα πρέπει να συμφωνεί με το domain name που έχει δηλωθεί στην ΕΔΑ.
Παράδειγμα Εκτέλεσης Δοκιμαστικής Εφαρμογής-Πελάτη (oAuth2 client demo)
Στη δοκιμαστική εφαρμογή (oAuth2 client demo) είναι διαθέσιμη η περιγραφή των παραμέτρων των
κλήσεων στο αρχείο oauth2server.properties.
Οι κωδικοί (username και password) που δημιουργεί ο Φορέας για την πιλοτική λειτουργία, θα πρέπει
να εισαχθούν στο αρχείο oauth2server.properties.
Για την δοκιμή του “oAuth2 client demo” θα χρησιμοποιηθούν οι χρήστες:
 local test user είναι ο user1/user1,
 remote test user (δοκιμαστικός χρήστης τουTAXISnet) είναι ο rg1201/12345.
Η δοκιμαστική εφαρμογή-πελάτης είναι προσαρμοσμένη σε περιβάλλον weblogic 12c (12.1.3.0.0)
Application Server, έχει δοκιμαστεί σε tomcat και μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε άλλο
περιβάλλον application server J2EE (java 1.7 ή ανώτερο).
Για περιβάλλον weblogic απαιτούνται οι παρακάτω προσαρμογές:
#
# Configure Weblogic for TLsv1.2 oAuth2 client
# Set at
# <Weblogic_Domain_Home>\bin\startWeblogic.cmd
# at
JAVA_OPTIONS -Dweblogic.security.SSL.protocolVersion=TLS1 Dweblogic.security.SSL.minimumProtocolVerrsion=TLSv1.2
#
# Add test.gsis.gr certificate in weblogic cacerts
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# e.g. for Windows 8 weblogic installation
# From cmd
@echo Set Env
Call <Weblogic Domain Home>\bin\setDomainEnv.cmd cd
<oAuth2_Client_Demo_Home>\admin
keytool -import -keystore
C:\SwProducts\jdevsuite121300\oracle_common\jdk\jre\lib\security\cacerts -storepass
changeit -file test.gsis.gr.crt -alias test.gsis.gr
keytool -list -keystore
C:\SwProducts\jdevsuite121300\oracle_common\jdk\jre\lib\security\cacerts -storepass
changeit -alias test.gsis.gr
# Deploy <oAuth2_Client_Demo_Home>\deploy\oauth2clientdemo.war to Weblogic
Για περιβάλλον tomcat απαιτούνται οι παρακάτω προσαρμογές:
#
# Configure Tomcat for TLsv1.2 oAuth2 client
# Add at <Tomcat_Home>\bin\setenv.bat
set JAVA_OPTS=-Djdk.tls.client.protocols=”TLSv1.2” –
Dsun.security.ssl.allowUnsafeRenegotiation=false –Dhttps.protocols=”TLSv1.2”
#
# Add test.gsis.gr certificate in cacerts
# From cmd
cd <oAuth2_Client_Demo_Home>\admin
keytool -import -keystore "C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_75\jre\lib\security"\cacerts storepass changeit -file test.gsis.gr.crt -alias test.gsis.gr
keytool -list -keystore "C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_75\jre\lib\security"\cacerts storepass changeit -alias test.gsis.gr
# Deploy <oAuth2_Client_Demo_Home>\deploy\oauth2clientdemo.war to Tomcat
# Update <Tomcat_Home\webapps\oauth2clientdemo\WEBINF\classes\oauth2server.properties
# Restart Tomcat
Η δοκιμαστική εφαρμογή-πελάτης (oAuth2client demo) είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο
https://www.gsis.gr/gsis_site/Services/DimosiaDioikisi/KED/oauth2clientDemo.zip . (με password
12345).
Παράδειγμα client που λειτουργεί στο δοκιμαστικό περιβάλλον είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο
https://test.gsis.gr/oauth2client.

Παράρτημα Δ. Εμπιστευτικότητα και προστασία δεδομένων
Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία του Υπουργείου που θα περιέλθουν στην αντίληψη του
Αναδόχου γραπτά και προφορικά κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού θεωρούνται
εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος και το
Υπουργείο κρατούν μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από την
εκτέλεση της Σύμβασης και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο
Ανάδοχος επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους υπεργολάβους του, και στους καθ’ οιονδήποτε
τρόπο μετ’ αυτού συνδεόμενους για την εκτέλεση του παρόντος Έργου.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες είναι
εμπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε είδους υλικό που το Υπουργείο θα παραδώσει στον
Ανάδοχο, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της Σύμβασης.
Καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει
την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να
τηρεί όλες τις προϋποθέσεις προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές
προσδιορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και οφείλει αποζημίωση στο Υπουργείο για
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οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση προκύψει από την παράβαση της
σχετικής νομοθεσίας.
Ειδικότερα, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) του Υπουργείου που θα
περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Έργου και που ρητά
προσδιορίζονται ως εμπιστευτικά από την Αναθέτουσα Αρχή δεν επιτρέπεται να
γνωστοποιηθούν ή να δημοσιοποιηθούν.
Ειδικότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται, ως ενεργών την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, να εκτελεί την εργασία κατ΄ εντολή του Υπουργείου, και βαρύνεται αναλόγως με όλες
τις υποχρεώσεις του Υπουργείου που προκύπτουν από τις διατάξεις της Ελληνικής και
Κοινοτικής Νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (διατάξεις
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ν. 2472/1997 εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του
Κανονισμού), όπως αυτή ισχύει. Σε κάθε περίπτωση παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων του
Αναδόχου, πέραν από τα ειδικά προβλεπόμενα στη διακήρυξη ή τη Σύμβαση, ισχύουν και οι
κυρώσεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137).
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του
Αναδόχου, το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής
ιδιοκτησίας», να κοστολογήσει και να απαιτήσει πληρωμή για όλες τις άμεσες και έμμεσες,
θετικές ή αποθετικές ζημιές που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να προβεί
στην καταγγελία της Σύμβασης, εξαιτίας υπαιτιότητας του Αναδόχου, κηρύσσοντάς τον έκπτωτο.
Δε θεωρούνται εμπιστευτικά στοιχεία που δημοσιοποιούνται από το Δημόσιο.
Ειδικά για τη χρήση της υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών οAuth2.0. της ΓΓΠΣΔΔ ισχύουν οι
παρακάτω περιορισμοί:
Η Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών οAuth2.0. της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης διατίθεται αποκλειστικά για τον σκοπό της εκτέλεσης ηλεκτρονικών
δημοπρασιών απλής χρήσης αιγιαλού, όπως περιγράφεται στην κύρια σύμβαση του έργου. Η
επεξεργασία των δεδομένων της υπηρεσίας αυθεντικοποίησης διαρκεί αποκλειστικά και μόνον
για το χρονικό διάστημα ισχύος της κύριας σύμβασης.
Η διάθεση της Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών οAuth2.0. διενεργείται υποχρεωτικά
σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ και
τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137).
Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών για τις ανάγκες του Έργου, ο κωδικός
χρήστη taxisnet και ο αντίστοιχος κωδικός πρόσβασης taxisnet δεν γίνονται γνωστά στον
ανάδοχο ή σε τρίτους.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των καταλλήλων και αναγκαίων
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’
ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων/κλήσεων της υπηρεσίας, τη
διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινουμένων δεδομένων από κάθε
παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του
Αναδόχου, το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής
ιδιοκτησίας», να κοστολογήσει και να απαιτήσει πληρωμή για όλες τις άμεσες και έμμεσες,
θετικές ή αποθετικές ζημιές που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να προβεί
στην καταγγελία της Σύμβασης, εξαιτίας υπαιτιότητας του Αναδόχου, κηρύσσοντάς τον έκπτωτο.
Δε θεωρούνται εμπιστευτικά στοιχεία που δημοσιοποιούνται από το Δημόσιο.
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Παράρτημα Ε. Αξιολόγηση προσφορών
Κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής
ανά δημοπρασία, που θα προσφέρει στην οικονομική του προσφορά ο οικονομικός φορέας. Σύμφωνα
με την τιμή αυτή πρέπει να αναφερθεί και το πλήθος των δημοπρασιών που θα αναλάβει ο
οικονομικός φορέας, για το σύνολο του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ.
Με ποινή αποκλεισμού ο αριθμός των δημοπρασιών που θα προσφέρει ο οικονομικός φορέας
πρέπει να είναι μεγαλύτερος των χιλίων (1000) για τη συνολική διάρκεια της σύμβασης.
Παράρτημα ΣΤ. Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής
Ο ανάδοχος πρέπει να τεκμηριωθεί επαρκώς ότι έχει εκτελέσει τουλάχιστον 1.000 ηλεκτρονικές
δημοπρασίες μέσα στα προηγούμενα 3 χρόνια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (*)
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επωνυμία
Δ/νση, Τ.Κ., Πόλη
Τηλέφωνο /Fax / E-mail
ΑΦΜ – ΔOY
Νόμιμος εκπρόσωπος
Α.Δ.Τ. (Νομίμου εκπροσώπου)
Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Τιμή προσφοράς ανά
δημοπρασία σε [€]
α/α

Είδος

1

Ηλεκτρονική
πλειοδοτική
δημοπρασία

Ποσότητα

Σύνολο προσφοράς
για τις δημοπρασίες,
χωρίς ΦΠΑ
(αριθμητικώς)
σε [€]

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ

Ισχύς προσφοράς : ………………………………………………..

(*) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να διαμορφώσουν το έντυπο της οικονομικής τους
προσφοράς με διαφορετικό τρόπο και να συμπεριλάβουν τις πληροφορίες που επιθυμούν, αρκεί να
περιλαμβάνονται με σαφήνεια και ακρίβεια οι όροι, οι ελάχιστες απαιτήσεις και τα κόστη που
απαιτούνται από τους όρους της παρούσας απόφασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ - ΤΕΥΔ

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα,
υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του
ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης:
Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:
αριθμός [], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:
[][][][]/S [][][][][][]

0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν
δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να
συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Δημοσίευση σε
www.promitheus.
Προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ])

εθνικό

επίπεδο: (π.χ.
gov.gr/[ΑΔΑΜ

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
Δικτυακός τόπος (εφόσον
υπάρχει):
Πόλη:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο:
Χώρα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
090165560
www.minfin.gr
ΑΘΗΝΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-10
106 79
Ε. ΣΠΗΛΙΑΣ
2131339519
e.spilias@minfin.gr
GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης Τίτλος:
Συνοπτικός διαγωνισμός για τη Διεξαγωγή 1.000 ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών παραχώρησης
απλής χρήσης χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών
(e-auctions)
Σύντομη περιγραφή:
Διεξαγωγή 1.000 ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών
Αριθμός
αναφοράς
αρχείου
που
αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα (εάν υπάρχει):
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων;
%
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι
εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και κατά περίπτωση,
την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Ναι / Όχι
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;
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα...):
Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης:
Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να
υποβάλει προσφορά.
Απάντηση:
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλωνοντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
-Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοιαποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των
λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: Συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και
σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Όχι
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και
σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Σελίδα 34 από 43

Απάντηση:
Ναι / Όχι
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Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και
σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και
σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και
σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
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Ημερομηνία της καταδίκης

Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και
σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα
στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα
φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους;
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ήεπαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του εργατικού
δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
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Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση
του ανταγωνισμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη
εμπιστευτικών πληροφοριών

πληροφοριών,

ανικανότητα

υποβολής

δικαιολογητικών,

απόκτηση

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να
υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον
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Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
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
προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην
προκήρυξη /γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί
φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Γ: 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
προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην
προκήρυξη /γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονομικός
φορέας έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη
σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή ιδιωτικούς
παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση
πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
Περιγραφή
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Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..
Αποδέκτες
-Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το
ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω
μέρους, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος II,
ενότητα Γ ανωτέρω.
Προσδιορίστε
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II
έως V 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
αναφέρονται, 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
δωρεάν [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] ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν
ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
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Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά
των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου
Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): Ημερομηνία
Τόπος Υπογραφή

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΓΩΝΗ
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