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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ.Δ/νση: Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου 
Ταχ.Κώδικας:71410 Ηράκλειο Κρήτης 
Τηλ.: 2813413198 
e-mail: kkppk.dioikisi@gmail.com 
 

Ηράκλειο,  23-2-2023 
Αρ. πρωτ. οικ. 333 

 
Προς : ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ.Ι.Κ.Ε 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 3, 71409, ΗΡΑΚΛΕΙΟ  
e-mail: yannis@iterzakis.com  

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών, ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Προγραμμάτων Οικονομικού Διαχειριστικού Συστήματος - Γενικής 
Λογιστικής - Διαχείρισης Παγίων – Διπλογραφικού της Unisystems στο Κ.Κ.Π.Π. Κρήτης με απευθείας ανάθεση, 
για χρονικό διάστημα ενός έτους (12) μηνών και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της προϋπολογισθείσας δαπάνης, 
προς κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης προϋπολογισθείσας 
συνολικής δαπάνης #4.588,00€# συμπ/νου ΦΠΑ 24%, ΚΑΕ 0419, CPV 72253200-5, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση μόνο την τιμή. 
 
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας  Κρήτης, έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν 
‘έως και σήμερα: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 13 του Ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του 

Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα –Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του 
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»  

2. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ112/Α/13-07-2010). 

3. Την αριθμ.Π1/3305 τ.β.ΦΕΚ1789/12-11-2010 «Σύναψη εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
προμηθειών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.5,12,13 και 16) του Ν.2286/95. 

4. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 
Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ160/Α/8-8-2014). 

5. Την υπ’ αριθ. Αριθμ. 108141/15-11-2022 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1165/15.12.2022) απόφαση της Υφυπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Ορισμός μελών στο Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Κρήτης» 

6. Το με αρ. πρωτ. 2270 (ΚΠ)/14-11-2022 έγγραφο της Προϊσταμένης Οικονομικής .Υπηρεσίας του ΚΚΠΠΚ το 
οποίο παραλάβαμε μέσω email  την 14/11/2022 με θέμα <<Εισήγηση για την Υπογραφή σύμβασης – 
συντήρησης Προγραμμάτων Οικονομικής (Πλήρης Οικονομική Διαχείριση – Γενική Λογιστική – Πάγια – 
Διπλογραφικό –για το έτος 2022-2023  του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης>>. 

7. Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει{του Ν.4497/2017,αρθ.107 (ΦΕΚ Α' 
171/13-11-2017), του Ν. 4605/2019,αρθ.43 (ΦΕΚ 52/τ. Α'/1-4-2019), του Ν.4608/2019, αρ.33 (ΦΕΚ 
66/τ.Α’/25-04-2019), του Ν.4609/2019, αρθ.56 (ΦΕΚ 67/τ.Α’/03-05-2019) και του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ36/Α/9-
3-2021).περί τροποποιήσεων του Ν.4412/2016}. 

8. Του Ν.4270/2014(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ( 
ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»  

9. Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 
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10. Του Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08- 2016) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από Διατάκτες». 

11. Την αρ. 674/42η/ 18-10-2022 απόφαση ΔΣ ΚΚΠΠΚ περί έγκρισης τροποποίησης της υπ’ αριθμ 81/8η/17-02-
2022 (ΑΔΑ: 6Θ5ΔΟΞΝ5-ΘΨΤ) απόφασης συγκρότησης Επιτροπών για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του 
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης. 

12. Την με αρ. 834/17/51η/ 22-12-2022 απόφαση του Δ. Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Κ. περί Έγκριση σκοπιμότητας για την 
πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών παροχής υπηρεσιών 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ–ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Προγραμμάτων Οικονομικού Διαχειριστικού Συστήματος - 
Γενικής Λογιστικής - Διαχείρισης Παγίων - Διπλογραφικού στο Κ.Κ.Π.Π. Κρήτης με απευθείας ανάθεση, για 
χρονικό διάστημα ενός έτους (12) μηνών και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης,  

13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 30/20-1-2023 (ΑΔΑΜ 23REQ012164133) πρωτογενές αίτημα για υπηρεσίες 
Εργασιών Συντήρησης –Τεχνικής Υποστήριξης - Προγραμμάτων Οικονομικού Διαχειριστικού Συστήματος –
Γενικής Λογιστικής –Διαχείρισης Παγίων –Διπλογραφικού της Unisystems. 

14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΑΥ 65/22-2-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 23REQ012179018) (ΑΔΑ: 
6ΜΑΜΟΞΝ5-Π7Ρ). 

15. Η υπ’ αρίθμ. πρωτ. 331 (Κ)/23-2-2023 Βεβαίωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας (ΑΔΑΜ: 23REQ012186831) 
(ΑΔΑ: 6ΜΑΜΟΞΝ5-Π7Ρ). 
 

Έπειτα από καταγραφή των αναγκών της οικονομικής υπηρεσίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών Εργασιών Συντήρησης –Τεχνικής Υποστήριξης - 
Προγραμμάτων Οικονομικού Διαχειριστικού Συστήματος –Γενικής Λογιστικής –Διαχείρισης Παγίων –
Διπλογραφικού της Unisystems του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης για χρονικό διάστημα 
ενός έτους (12) μηνών, από 01/03/2023 έως 29/02/2024 ή μέχρι την εξάντληση του συμβατικού ποσού, με 
δικαίωμα παράτασης για ένα επιπλέον έτος (κατόπιν σχετικής απόφασης της αναθέτουσας αρχής), 
εφαρμόζοντας το άρθρο 118 του ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 
διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄), προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης #4.588,00€# 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ΚΑΕ 0419, CPV 72253200-5, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση μόνο την τιμή. 

 
σας προσκαλεί 

να καταθέσετε, εφόσον επιθυμείτε, προσφορά σε υπηρεσίες Εργασιών Συντήρησης –Τεχνικής Υποστήριξης - 
Προγραμμάτων Οικονομικού Διαχειριστικού Συστήματος –Γενικής Λογιστικής –Διαχείρισης Παγίων –
Διπλογραφικού της Unisystems για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 
Κρήτης σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την  Τρίτη 28/2/2023 και ώρα 10:30 πμ. στο Τμήμα Πρωτοκόλλου 
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (Δ/νση: Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, ΤΚ 71410 
Ηράκλειο Κρήτης).  

 
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης 

Ταχυδρομική διεύθυνση Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου 

Πόλη, τ.κ. Ηράκλειο Κρήτης, 71410 

Τηλέφωνο, Fax 2813413166, 2813413179 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  pak@otenet.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες1 Ματθαιάκη Αρετή, τηλ 2813413198, e-mail: kkppk.dioikisi@gmail.com 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο   (URL)www.pronoianet.gr 

 

                                                      
1 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της 

υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

mailto:pak@otenet.gr
mailto:kkppk.dioikisi@gmail.com
http://www.pronoianet.gr/
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Είδος Αναθέτουσας Αρχής2 
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης είναι ΝΠΔΔ, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου 
συμφέροντος και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.3 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Παροχή Υπηρεσιών περίθαλψης, διαβίωσης, 
εκπαίδευσης & υγείας, ατόμων με αναπηρία, ανήλικων και γερόντων. 
 
1.2 Χρηματοδότηση 

Χρηματοδότηση της σύμβασης4 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, 
για το οποίο διενεργείται η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει 
τον Κ.Α.Ε.: 0419 με σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικών ετών 2023 και 2024 του 
Φορέα. 5 
 
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της πρόσκλησης   είναι η ανάδειξη  Υπηρεσιών Εργασιών Συντήρησης –Τεχνικής Υποστήριξης 
Προγραμμάτων Οικονομικού Διαχειριστικού Συστήματος –Γενικής Λογιστικής –Διαχείρισης Παγίων -
Διπλογραφικού της Unisystems,  
Κωδικός του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72253200-5  (Υπηρεσίες εργασιών Συντήρησης-
Τεχνικής υποστήριξης Προγραμμάτων Οικονομικού Διαχειριστικού Συστήματος-Γενικής Λογιστικής-Διαχείρισης 
Παγίων Διπλογραφικού της Unisystems ). 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων πεντακοσίων 
ογδόντα οχτώ ευρώ (4.588,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. [Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α τρείς 
χιλιάδες επτακόσια ευρώ (3.700,00 €)] 
Ανάλυση προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά οικονομικό έτος  
 

ΕΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

2023 3083,06€  3.823,00€ 

2024 616,94€  765,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

3.700,00€  4588,00€ 

 
 

1.4 Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμέτοχης στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκαλεστεί από την 
αναθέτουσα αρχή (άρθρο 118 & 120 του ν.4412/2016). 
 
1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Πέμπτη 23/2/2023 και ώρα 18.00. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Τρίτη 28/2/2023 και ώρα 10.30 π.μ. σε κλειστό 

                                                      
2 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου κλπ 

και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 

περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

3 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ) 

Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική 

προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 

4 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 

5 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η 

πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 
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σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (Δ/νση: 
Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, ΤΚ 71410 Ηράκλειο Κρήτης).  
Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η Τρίτη 28/2/2023 και ώρα 11.00 π.μ. 
 
1.6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ) 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης του λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων των 
κάτωθι υποχρεώσεων συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης και παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τις 
ακολούθως αναφερόμενες λογισμικές εφαρμογές: 
1.6.1. Ολοκληρωμένο Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα της Unisystems 

 Προϋπολογισμός 

 Προμήθειες 

 Λογιστήριο 

 Ταμείο 

 Διαχείριση Αποθήκης 
 
1.6.2. Λειτουργία Διπλογραφικού Συστήματος της Unisystems 

 Γενική Λογιστική  

 Διαχείριση Παγίων  
οι οποίες, είναι πλήρως συμβατές με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και στο εξής, θα καλούνται “EΦΑΡΜΟΓΕΣ” και 
βρίσκονται εγκατεστημένες στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ . 

 
1.6.3.  Με τον όρο συντήρηση – τεχνική υποστήριξη νοείται η παροχή αποκλειστικά και μόνο των ακολούθων 

υπηρεσιών: 
1.6.3.1. Η παροχή και η εγκατάσταση νέων εκδόσεων των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ώστε να ανταποκρίνονται πάντα 

στην κείμενη νομοθεσία, στην αφαίρεση / αναίρεση αστοχιών / ελαττωμάτων ή αποκλίσεων από τις 
προδιαγραφές καθώς και η εγκατάσταση των σχεσιακών βάσεων απαραίτητων για την λειτουργία 
των εφαρμογών. Αν κατά την εγκατάσταση κάποιας νέας έκδοσης, απαιτείται επεξεργασία 
δεδομένων, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να την φέρει σε πέρας χωρίς πρόσθετη αμοιβή. 

1.6.3.2. Η εγκατάσταση του λογισμικού των εφαρμογών καθώς και κάθε άλλου λογισμικού συστήματος 
(όπως π.χ. σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων κ.λπ.) όπως και κάθε απαιτούμενες ρυθμίσεις 
στο λειτουργικό σύστημα του εξυπηρετητή και στους υπολογιστές των χρηστών που είναι 
απαραίτητες για την ορθή λειτουργία της εφαρμογής. 

1.6.3.3. Επεμβάσεις στις ρυθμίσεις των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, έτσι ώστε αυτές να λειτουργούν σωστά και να είναι 
εύχρηστες και αποδοτικές για τους χρήστες. 

1.6.3.4. Η Διορθωτική Συντήρηση. Ως διορθωτική συντήρηση ορίζεται το σύνολο των εργασιών που 
αποσκοπούν στην αφαίρεση, αναίρεση αστοχιών - ελαττωμάτων ή αποκλίσεων από τις 
προδιαγραφές ή άλλων αποκλίσεων από εκείνα που τυχόν παρουσίαζε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πριν από την 
κατάρτιση της σύμβασης, των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, που παρουσιάστηκαν κατά τη λειτουργία τους. 

1.6.3.5. Η τεχνική Υποστήριξη του προσωπικού του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Ως τεχνική υποστήριξη ορίζεται η 
τηλεφωνική ή άλλη επικοινωνία ή επέμβαση τεχνικού στις ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ και αποσκοπεί στην 
υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας αυτών. Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες   
Τηλεφωνικής υποστήριξης μέσω του Κέντρου Κλήσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την λήψη, καταγραφή 
και επίλυση προβλημάτων και  συγκεκριμένα: 

 Υπηρεσίες Υποστήριξης χρηστών σχετικές με την επίλυση αποριών που προκύπτουν κατά την 
εκτέλεση των προγραμμάτων. 

 Οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα εκτελούνται διάφορες εργασίες. 

 Οδηγίες για την ορθή χρήση των προγραμμάτων σε μη έμπειρους χρήστες. 

 Υποστήριξη μέσω email 

 Υποστήριξη με χρήση απομακρυσμένης πρόσβασης (Remote Access) 

 Ο χρόνος απόκρισης σε κλήση της «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ» παρέχεται με βάση το άρθρο 4.  
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 Επιτόπια (on-site) αντιμετώπιση προβλημάτων στους χώρους της «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ», όταν 
αυτό κρίνεται επιβεβλημένο. 

1.6.3.6. Η ανακατασκευή και αποκατάσταση των αρχείων δεδομένων των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Restore) από 
βλάβες που προκλήθηκαν από οιοδήποτε λόγο (μη συμπεριλαμβανομένης της κακής χρήσεως των 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ) υπό την προϋπόθεση ότι η ανακατασκευή και αποκατάστασή τους είναι δυνατή και η 
«ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» λαμβάνει τακτικά εφεδρικά αντίγραφα (backup) των αρχείων δεδομένων. 

1.6.3.7. Για σεμιναριακή ή εξειδικευμένη εκπαίδευση και υπηρεσίες σε αντικείμενο, που δεν υπόκειται σε 
αυτή τη σύμβαση (π.χ. κανόνες Διπλογραφικού), αυτές θα κοστολογούνται το ανώτερο έως σαράντα 
ευρώ ανά ώρα. Δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%. 

 
1.7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
1.7.1.  Να τηρεί τους όρους της Σύμβασης. 
1.7.2.  Να τηρεί τους σχετικούς Νόμους για την εργασία (εργατική Νομοθεσία), τις αμοιβές, ωράρια εργασίας, 

κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, υγεία-ασφάλεια εργατών κλπ και θα ευθύνεται έναντι των 
Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. 

1.7.3.  Να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και 
σε κάθε τρίτο. 

1.7.4.  Να αποκαθιστά κάθε είδους ζημιά ή βλάβη που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές και άλλες 
εγκαταστάσεις του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης  ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον 
αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού του ή των εργασιών του. 

1.7.5.  Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και 
μόνος υπεύθυνος ποινικώς και αστικώς για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει στο προσωπικό του. 

1.7.6.  Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των αρμοδίων οργάνων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Κρήτης σε κάθε θέμα που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες, τα οποία είναι και 
αρμόδια για την επίβλεψη και διαπίστωση της εκτέλεσης των σχετικών εργασιών.+ 

1.7.7.  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών συντηρήσεως – τεχνικής υποστήριξης 
στην έδρα του κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 π.μ. έως τις 4 μ.μ. 
Ο χρόνος απόκρισης σε κλήση της «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ» ορίζεται εντός 24 ωρών από την λήψη της 
κλήσης. Επιτόπια επίσκεψη για επίλυση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά στο λογισμικό, θα 
διενεργείται μόνο εφόσον αυτό απαιτηθεί και δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί με άλλο τρόπο.  

1.7.8.  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παρέχει προληπτική συντήρηση. Ως προληπτική συντήρηση ορίζεται 
σύνολο των εργασιών που αποσκοπούν στην πρόληψη προβλημάτων και στην βελτίωση λειτουργίας των 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ορθή λειτουργία αυτών, όπως αυτή έχει προδιαγραφεί 
και συμφωνηθεί. Δεν περιλαμβάνει αλλαγές στην λειτουργικότητα των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Περιλαμβάνει όμως 
απαραιτήτως τα παρακάτω: 

 Περιοδικό έλεγχο της βάσης δεδομένων για σφάλματα και διαδικασίες συντήρησης όπως 
απαιτούνται σύμφωνα και με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης του συστημικού λογιστικού (π.χ. 
συμπίεση βάσης δεδομένων). 

 Περιοδικό επιτόπιο (μία φορά το τρίμηνο) έλεγχο της ορθής και αποδοτικής χρήσης  των 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 Περιοδική ανάγνωση των αντιγράφων ασφαλείας που τηρούνται από τους χρήστες. 

 Προληπτική συντήρηση των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, δηλαδή βελτιωτικές αλλαγές για την καλύτερη τεχνική 
λειτουργία τους, για την αποφυγή μελλοντικών δυσλειτουργιών. 

 
 
1.8 Κριτήρια Ανάθεσης- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.8.1 Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 
βάσει τιμής (στο σύνολο των υπηρεσιών), όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω. Η οικονομική 
προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει την συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη (αν την υπερβαίνει 
αποκλείεται). 
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1.8.2 Σε περίπτωση που δυο ή περισσότεροι προσφέροντες έχουν την ίδια ακριβώς χαμηλότερη οικονομική 
προσφορά θα πραγματοποιηθεί κλήρωση σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.  

1.8.3 Οι προσφορές θα είναι σε ευρώ και θα ισχύουν για 180 ημέρες.  
1.8.4 Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και οι προσφέροντες θα αποβάλλονται από την 

διαδικασία.  
1.8.5 Σε περίπτωση αναγραφής λανθασμένου ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη η καθαρή αξία.  
1.8.6 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβεί σε ματαίωση της όλης διαδικασίας ( σε οποιοδήποτε στάδιο) αν 

συντρέχει κάποιος από τους λόγους που αναφέρει το άρθρο 106 του Ν.4412/2016.  
1.8.7 Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού.  
1.8.8 Σε περίπτωση ελλιπούς ή κακής εκτέλεσης της υπηρεσίας ο ανάδοχος θα κηρύττεται έκπτωτος.  
1.8.9 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί κατά το στάδιο της διενέργειας να ζητήσει από τον προσφέροντα, να 

συμπληρώσει ή να προβεί σε διευκρινίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του ν.4412/2016.  
1.8.10 Μετά την ανάθεση από το Δ.Σ. ο ανάδοχος θα υπογράψει σύμβαση και θα είναι υποχρεωμένος να 

παρέχει υπηρεσίες Εργασιών Συντήρησης –Τεχνικής Υποστήριξης Προγραμμάτων Οικονομικού 
Διαχειριστικού Συστήματος –Γενικής Λογιστικής –Διαχείρισης Παγίων -Διπλογραφικού της Unisystems, 
σύμφωνα με τους όρους της τεχνικής περιγραφής.  

1.8.11 Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, ο ανάδοχος θα εκδίδει προς 
την Αναθέτουσα Αρχή τμηματικά έξι ισόποσα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών (ανά δίμηνο) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

1.8.12 Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις του Δημοσίου σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.  

1.8.13 Στον ανάδοχο θα καταβληθεί το αναλογούν ποσό, μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας και την 
έκδοση του εντάλματος, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα 60 ημερών.  

1.8.14 Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του Κέντρου 
www.pronoianet.gr 

1.8.15 Διευκρινίσεις θα δίνονται μόνο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
1.8.16 Σε περίπτωση που οι προσφορές ξεπερνούν την προϋπολογισθείσα δαπάνη το αίτημα θα ακυρώνεται 

και θα ξαναδημοσιεύεται . 
1.8.17 Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται στην παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/2016 
 

Εκτός της οικονομικής προσφοράς και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθ. 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε για την 
επιπλέον αποστολή και υποβολή: 
1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως ισχύει, ή ηλεκτρονική 
υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης που προβλέπεται στο εικοστό 
έβδομο άρθρο της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (Α’68), υπογεγραμμένη από τον 
υποψήφιο ανάδοχο και σε περίπτωση επιχείρησης από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι :  
α) Δεν βρίσκομαι σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016 και στην περίπτωση που 
αυτό αποδειχθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας θα κηρυχθώ έκπτωτος.  
β) Η συμμετοχή μου δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 24 του ν.4412/2016.  
γ) Έλαβα πλήρη γνώση της πρόσκλησης και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της.  
δ) Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται είναι φωτοαντίγραφα από τα γνήσια που έχω στην κατοχή μου.  
2) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 
ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή.  
3) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 
ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή.  η οποία θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη 
Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως ισχύει, ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της 
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20-3-
2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (Α’68), αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 

http://www.pronoianet.gr/
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ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές. 
4) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κατάθεσης των δικαιολογητικών (όπου απαιτείται).  
Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου 
εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: 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.  
5) Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, σε ισχύ, στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους και το ειδικό επάγγελμά τους.  
6) Έγγραφο πιστοποίησης ενεργών ΚΑΔ που να προκύπτει συνάφεια με την υπηρεσία που θα εκτελέσουν. 
Πρόσφατη (έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της) εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία 
Μητρώου/Επιχείρησης» για την απόδειξη μη αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οικονομικού 
φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (taxisnet). 
7) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 
προκύπτει η εκπροσώπηση. (π.χ Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ ). Αφορά εταιρίες.  
8) Αντίγραφο Καταστατικού και σε περίπτωση ΑΕ την τελευταία συγκρότηση του ΔΣ. 
 
 
 
 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΚΠΠΚ 
 

 ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συνημμένα: 

Παράρτημα Ι: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς , 

Παράρτημα ΙΙΙ: Υπεύθυνη Δήλωση 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Προγραμμάτων 
Οικονομικού Διαχειριστικού Συστήματος - Γενικής Λογιστικής - Διαχείρισης Παγίων – Διπλογραφικού 

    Σελίδα 8 από 10 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
θα συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. σύμφωνα με το υπόδειγμα και θα έχει υπογραφή και σφραγίδα του 

ενδιαφερόμενου. 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :  

ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ & ΑΔΤ:  

ΥΠEΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

E-MAIL :  

 
Ο  υπογράφων  (Όνομα-Επώνυμο-Πατρώνυμο-…………………………………………………………………………… 
Α.Δ.Τ.)......................... με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου και αναφορικά με την αρ. πρωτ.: οικ 333/23-
02-2023 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών , ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Προγραμμάτων Οικονομικού Διαχειριστικού Συστήματος - Γενικής 
Λογιστικής - Διαχείρισης Παγίων – Διπλογραφικού της Unisystems στο Κ.Κ.Π.Π. Κρήτης με απευθείας ανάθεση, 
για χρονικό διάστημα ενός έτους (12) μηνών και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης, προς κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης». 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση μόνο την τιμή.. 

 
 Κόστος υπηρεσιών , ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΚΠΠΚ 
ΚΟΣΤΟΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)  

ΓΙΑ ΤΟ 2023 
ΚΟΣΤΟΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)  

ΓΙΑ ΤΟ 2024 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Προγραμμάτων 
Οικονομικού Διαχειριστικού Συστήματος - Γενικής Λογιστικής - 
Διαχείρισης Παγίων – Διπλογραφικού της Unisystems 

  

Σύνολο κόστους με ΦΠΑ (24%)   

Συνολική δαπάνη ετών 2023 και 2024 με ΦΠΑ (24%)  

 

 
 Διάρκεια Ισχύος Προσφοράς: εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 

 
Τόπος/ ημερομηνία 

 

Ηράκλειο, ……………/……………….2023 
 
 
 
 

(Υπογραφή/σφραγίδα)
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Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 

άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ –«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
 

 
 
 

 
ΠΡΟΣ(1): 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Κ.Κ.Π.Π.Κ.) 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2): 
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:    

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax): 

 Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (Εmail): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Α. αποδέχομαι τους όρους της ανωτέρω πρόσκλησης και οι υπηρεσίες που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες 
προδιαγραφές του Παραρτήματος Α. 
Α1. Συγκριμένα δηλώνω ότι : 

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες 

έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

 Ουπογράφωνείναινόμιμοςεκπρόσωποςκαιδιαχειριστήςτηςεταιρίαςήπρόσωποειδικώς εξουσιοδοτημένο. 

 Η προσφορά πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής το οποίο έχει καθορισθεί σύμφωνα με το 

άρθρο75τουΝ.4412/2016, όπως ισχύει. 

 Η προσφορά ανταποκρίνεται πλήρως στους απαιτούμενους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

 Αναλαμβάνειτηνυποχρέωσηγιατηνέγκαιρηκαιπροσήκουσαπροσκόμισητωνδικαιολογητικών ανάθεσης της 
παρούσας. 

 H προσφορά ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών. 

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
Β1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα: 
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 
και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000. 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.3691/2008. 
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 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Β2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας. 

Β3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.3 
Β4. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και δεν έχει επιβληθεί σε βάρος μου, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις 
(3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υ.α. 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 
266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 
από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ 
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 

Β5. ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεων του στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

 
Γ. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής 

των λόγων αποκλεισμού: 1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (που 
να ισχύει την ημερομηνία που δίνω προσφορά), 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, 

 
 
 
 
 

Ημερομηνία: 

Ο Δηλών/ Εξουσιοδοτών 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 
μέχρι 10ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 
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