
 

 

 

 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ: Κ.Λουκάρεωσ 14 

Τ.Κ. 11522 

ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ: Ακ.Μπαλαχοφτθσ 

Τθλ. : 210-6404206 

FAX: 210-6404644 

Email: a.mpalahoutis@efeteioathinon.gr 

 

 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΤΘΣΙΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΟΥΣ 

ΚΑΙ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ 

ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΑΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΘΝΩΝ, ΜΕ ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ ΤΘΝ 

ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ ΡΟΣΦΟΑΣ ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 

ΒΑΣΕΙ ΤΘΣ ΤΙΜΘΣ, ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 36.939,60€ ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

Φ.Ρ.Α. 24% ΓΙΑ ΧΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΘΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ 

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΘΝΩΝ ΓΙΑ ΡΑΑΤΑΣΘ ΤΘΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΡΙΡΛΕΟΝ ΕΤΟΣ. 

Κωδικός & Περιγραθή καηά CPV: 50323000-5 και 50320000-4 

Καταληκτική ημεπομηνία παπαλαβήρ πποσυοπών Σεηάρηη, 16-09-2020, ώρα: 17:00 

Ημεπομηνία αποσυπάγισηρ πποσυοπών Σρίηη, 22-09-2020, ώρα: 10:00  

Εκτιμώμενη καθαπή αξία τηρ σύμβασηρ 29.790,00 € 

Φ.Π.Α. 7.149,60 € 

Εκτιμώμενη σςνολική αξία τηρ σύμβασηρ 36.939,60 € 

 

Ακινα, 3-09-2020 

Αρικμ. Ρρωτ.  7440 

mailto:a.mpalahoutis@efeteioathinon.gr




 

Σελίδα 2 

Ρεριεχόμενα 

ΡΕΙΕΧΠΜΕΝΑ ........................................................................................................................................................... 2 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ........................................................................................... 4 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ ................................................................................................................................ 4 
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ................................................................................................................... 4 
1.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ............................................................ 5 
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ .................................................................................................................................................. 5 
1.5 ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ............................................................................... 7 
1.6 ΔΘΜΟΣΙΟΤΘΤΑ ...................................................................................................................................................... 7 
1.7 ΑΧΕΣ ΕΦΑΜΟΗΟΜΕΝΕΣ ΣΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΘΣ ...................................................................................................... 8 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ............................................................................................................ 9 

2.1 ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ........................................................................................................................................... 9 
2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ................................................................................................................................ 9 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ φμβαςθσ ................................................................................. 9 
2.1.3 Παροτή Διεσκρινίσεων ..................................................................................................................................... 9 
2.1.4 Γλώσσα .......................................................................................................................................................... 9 
2.1.5 Εγγσήσεις ..................................................................................................................................................... 10 

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ - ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ............................................................................................ 11 
2.2.1 Δικαίωμα σσμμετοτής ................................................................................................................................... 11 
2.2.2 Εγγύηση σσμμετοτής ..................................................................................................................................... 11 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού ........................................................................................................................................ 11 
2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ ...................................................................... 15 
2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια –Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ ................................ 15 
2.2.6 Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα........................................................................................................ 15 
2.2.7 Πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ......................................... 15 
2.2.8 τιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων ................................................................................................................... 16 
2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ ...................................................................................................... 16 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν .........................................................................................16 
2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα ................................................................................................................................................17 

2.3 ΚΙΤΘΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ............................................................................................................................................. 21 
2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ ..................................................................................................................................... 21 

2.4 ΚΑΤΑΤΙΣΘ - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΟΣΦΟΩΝ ................................................................................................................ 21 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν ........................................................................................................... 21 
2.4.2 Χρόνοσ και Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν ................................................................................................ 21 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ- Σεχνικι Προςφορά» ............................................. 23 
2.4.4 Περιεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Προςφορά» / Σρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν .............................................................................................................................................................. 23 
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν .................................................................................................................. 24 
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν .................................................................................................................... 24 

3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ .....................................................................................26 

3.1 ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ ............................................................................................................ 26 
3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν .................................................................................................... 26 
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν ............................................................................................................................. 26 

3.2 ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΡΟΣΩΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΡΟΣΩΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ................... 27 
3.3 ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ - ΣΥΝΑΨΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ .......................................................................................................................... 28 
3.4 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (ΡΟΒΛ.ΑΘ.127 Ν.4412/2016) ......................................................................................................... 29 
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ........................................................................................................................................ 30 

4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ......................................................................................................................31 

4.1 ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ  (ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ) ............................................................................................................................... 31 
4.2  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ..................................................................................................... 31 
4.3 ΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ.............................................................................................................................. 31 
4.4 ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΑ ...................................................................................................................................................... 32 
4.5 ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ....................................................................................................... 32 





 

Σελίδα 3 

4.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ........................................................................................................ 33 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ .........................................................................................................34 

5.1 ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ ............................................................................................................................................. 34 
5.2 ΚΘΥΞΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ ΕΚΡΤΩΤΟΥ - ΚΥΩΣΕΙΣ ................................................................................................. 35 
5.3 ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΑΘ. 205 Ν.4412/2016) .............................. 35 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ..................................................................................................................................36 

6.1  ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ........................................................................................................................... 36 
6.2  ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ............................................................................................................................................. 36 
6.3 ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ................................................................................................................. 37 
6.4  ΑΡΟΙΨΘ ΡΑΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ (ΑΘΟ 220 ΤΟΥ Ν.4412/2016). ............................................................. 37 
6.5  ΑΝΑΡΟΣΑΜΟΓΘ ΤΙΜΘΣ ...................................................................................................................................... 38 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ .........................................................................................................................................................39 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ .......................................... 39 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ........................................................................................... 74 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI –ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ .......................................................................................................... 78 
ΡΑΑΤΘΜΑ IV – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ................................................................................................... 81 
ΡΑΑΤΘΜΑ V – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ................................................................................. 82 
ΡΑΑΤΘΜΑ VI- ΤΕΥΔ .................................................................................................................................................. 83 

 





 

Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία Τριμελισ Επιτροπι Διαχείριςθσ του Εφετείου 

Ακθνϊν  του αρκρ. 64 Ν. 3900/2010  

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Κυρίλλου Λουκάρεωσ 14 

Ρόλθ Ακινα 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 11522 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS EL303 

Τθλζφωνο 210-6404206 

Φαξ 210-6404644 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  a.mpalahoutis@efeteioathinon.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Ακ. Μπαλαχοφτθσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.efeteioathinon.gr 

 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι  Ανεξάρτθτθ Αρχι που δεν ζχει νομικι προςωπικότθτα και ανικει ςτον 

Δθμόςιο τομζα (Γενικι Κυβζρνθςθ) υποτομζασ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ (Δθμόςιο).  

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ ( Ρολιτικά -

Ροινικά Δικαςτιρια) . 

Εφαρμοςτζο  δίκαιο 

Ιςχφουν τα κατωτζρω διαλαμβανόμενα ςτο κεφάλαιο 1.4 «Θεςμικό πλαίςιο» τθσ παροφςασ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ (άρκρα 22 και 67 του ν.4412/2016) 

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 

θλεκτρονικι πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ 

διαδικτυακισ πφλθσ  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςτο δικτυακό τόπο του ςυγκεκριμζνου 

διαγωνιςμοφ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

 

 Ρζραν των ανωτζρων δυνατοτιτων το πλιρεσ ςϊμα τθσ διακιρυξθσ και τα παραρτιματα αυτισ, 

αναρτϊνται και ςτθν ιςτοςελίδα του Εφετείου Ακθνϊν www.efeteioathinon.gr 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

mailto:a.mpalahoutis@efeteioathinon.gr
http://www.efeteioathinon.gr/
http://www.efeteioathinon.gr/
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Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του 

ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 53 παρ.2εδ’η του Ν.4412/2016). 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ  Επιτροπι Διαχείριςθσ  τθσ 

Επιχοριγθςθσ του Εφετείου Ακθνϊν του άρκρ. 64 Ν. 3900/2010. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω 

ςφμβαςθ, βαρφνει τον προχπολογιςμό εξόδων του Κ.Α.Ε. 02.01.0887.001 οικονομικοφ ζτουσ 2020 

του Φορζα.  

 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ ετιςια ςυντιρθςθ υλικοφ μζρουσ εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ 

όλων των υπθρεςιϊν αρμοδιότθτασ Εφετείου Ακθνϊν και ςυγκεκριμζνα: του Εφετείου Ακθνϊν, 

τθσ Ειςαγγελίασ Εφετϊν Ακθνϊν, τθσ Ιατροδικαςτικισ υπθρεςίασ Ακθνϊν, του 

Υποκθκοφυλακείου Ακθνϊν, του Υποκθκοφυλακείου Χαλανδρίου, τθσ Διεφκυνςθσ Επιμελθτϊν 

Ανθλίκων και Κοινωνικισ Αρωγισ Ακθνϊν, τθσ Εταιρείασ Ρροςταςίασ Ανθλίκων Ακθνϊν και των 

Υποκθκοφυλακείων Αχαρνϊν, Ελευςίνασ,  Ηωγράφου, Θλιοφπολθσ, Κερατζασ, Κθφιςιάσ,  Νζασ 

Ιωνίασ,  Μεγάρων,  Ραπάγου,  ςφνολο δεκαζξι (16) υπθρεςίεσ. 

Θ ςυντιρθςθ αφορά τον εξοπλιςμό που αναφζρεται αναλυτικά ςτουσ επιςυναπτόμενουσ πίνακεσ 

και υπό τισ αναφερόμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και όρουσ. 

 Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 

δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 50323000-5 και 50320000-4. 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 36.939,60€ ςυμπεριλαμβανομζνου 

Φ.Ρ.Α. 24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ Φ.Ρ.Α.: 29.790,00 €, Φ.Ρ.Α. :7.149,60 €). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε δϊδεκα (12) μινεσ, από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα για παράταςθ τθσ ανωτζρω ςφμβαςθσ για ζνα ( 1)  

επιπλζον ζτοσ από τθσ λιξεϊσ τθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ (άρκρα 53 παρ.1ε’ ςε 

ςυνδυαςμό με το άρκρο 132 παρ.1 του Ν.4412/2016, χωρίσ αφξθςθ του φυςικοφ-οικονομικοφ 

αντικειμζνου τθσ και χωρίσ να οδθγεί ςε προςαφξθςθ  (ανακεϊρθςθ τιμϊν) του αρχικοφ 

προχπολογιςμοφ.  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτα 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ I και II τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 

προςφοράσ αποκλειςτικά βάςει τιμισ (άρκρο 86 του Ν.4412/2016). 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ 

εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 
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 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 

ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 

παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ 

διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν 

παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 

Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 

2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 

ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 

Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό 

και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και 

ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά 

Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  
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- των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν 

διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ 

παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 

περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

- Το με αρικμ. 107/02-09-2020 πρακτικό ςυνεδρίαςθσ τθσ Τριμελοφσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ 

Επιχορθγιςεων του Εφετείου Ακθνϊν και το με αρικμ. Ρρωτ. 7332/28-08-2020 αίτθμα του 

Εφετείου Ακθνϊν. 

 Τθν με αρ. πρωτ. 7332/02-09-2020 και ΑΔΑ: ΨΤΕΤ45Τ-Δ28 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ τθσ 

Τριμελοφσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Επιχορθγιςεων του Εφετείου Ακθνϊν θ οποία 

καταχωρικθκε με α/α 92 ςτο βιβλίο εγκρίςεων και πλθρωμϊν τθσ και με τθν οποία εγκρίκθκε 

θ δζςμευςθ πίςτωςθσ φψουσ τριανταζξι χιλιάδων εννιακοςίων τριάντα εννζα ευρϊ και 

εξιντα λεπτϊν (36.939,60 €) ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24% ςε βάροσ του ΚΑΕ 

02.01.0887.001 του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2020 για τθν διενζργεια 

θλεκτρονικοφ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ του υλικοφ μζρουσ 

εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ όλων των υπθρεςιϊν αρμοδιότθτασ Εφετείου Ακθνϊν και 

ςυγκεκριμζνα: του Εφετείου Ακθνϊν, τθσ Ειςαγγελίασ Εφετϊν Ακθνϊν, τθσ Ιατροδικαςτικισ 

υπθρεςίασ Ακθνϊν, του Υποκθκοφυλακείου Ακθνϊν, του Υποκθκοφυλακείου Χαλανδρίου, τθσ 

Διεφκυνςθσ Επιμελθτϊν Ανθλίκων και Κοινωνικισ Αρωγισ Ακθνϊν, τθσ Εταιρείασ Ρροςταςίασ 

Ανθλίκων Ακθνϊν και των Υποκθκοφυλακείων Αχαρνϊν, Ελευςίνασ,  Ηωγράφου, Θλιοφπολθσ, 

Κερατζασ, Κθφιςιάσ,  Νζασ Ιωνίασ,  Μεγάρων,  Ραπάγου,  ςφνολο δεκαζξι (16) υπθρεςιϊν.  

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ Τετάρτθ 16/09/2020 και ϊρα 

17.00 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr,  τθν 22/09/2020, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10.00. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 

Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ 

του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό :96267 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Θ Διακιρυξθ  κα καταχωρθκεί και ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 

διεφκυνςθ (URL) :   www.efeteioathinon.gr  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 

επιλεγοφν,  τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, 

το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 

4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 

επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και 

υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν 

που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

2.1 Γενικές Πληροθορίες 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

1. θ περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ  

2. το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+ 

3. θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 

4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, 

ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ 

χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), 

θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροτή Διεσκρινίζεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο 6 θμζρεσ 

πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν,  και απαντϊνται το αργότερο 2 θμζρεσ 

πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ ςχετικι 

θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία 

είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα παροχισ 

ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο 

ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που 

τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό 

αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων πρζπει να είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα 

παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο, είτε το θλεκτρονικό αρχείο που 

τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, όταν τα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των αλλαγϊν. 

2.1.4 Γλώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, εκτόσ από τθν ορολογία που 

χρθςιμοποιείται για να περιγράψει τα είδθ ι τισ μάρκεσ των προςφερόμενων ειδϊν. Τυχόν 

ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι προςφορζσ, τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία και τα αποδεικτικά ζγγραφα 

ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 

τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά 

ιδιωτικά ζγγραφα  ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, επικυρωμζνθ, είτε 

από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο 

αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ 

ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, 

κα γίνεται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγσήζεις 

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ παραγράφου 4.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ εκδίδεται 

από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν 

ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) που 

λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα 

κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, 

επίςθσ, να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν 

ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 

Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 

εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι εκδίδεται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι 

περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα 

ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν 

οποία απευκφνεται,  δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,  ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,  ςτ) τθν 

πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου 

εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ 

τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε 

εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 

κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, 

θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν 

(πρβλ.άρκρ.72 παρ.4 περ.θ’ του Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ.5 του 

Ν.4497/2017), κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ ι) τθν ανάλθψθ 

υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά 

εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται 

και ια) τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. (Βλ. παράρτθμα V). 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 

διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 
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2.2 Δικαίωμα σμμεηοτής - Κριηήρια Ποιοηικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα ζσμμεηοτής 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι 

νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι 

εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 

δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 

ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 

ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, 

δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 

ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον(πρβλ.άρκρ.19 παρ.4 

του Ν.4412/2016). 

 

2.2.2 Εγγύηζη ζσμμεηοτής  

Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειζμού  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 

προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για 

μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ 

οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του 

οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ 

ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ 

(ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ 

ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ 

νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  
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γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 

οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ 

οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 

ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι 

θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 

αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, 

όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 

και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε 

ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 

Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, 

για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 

κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το 

ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 

αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 

οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

 Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου 

εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

 Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

 Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ 

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

 Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων 

εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  
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2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι 

απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 

όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 

ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 

υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν 

επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από 

τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ 

προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για 

παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι 

απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 

ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) 

δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ 

Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ 

εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 

ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ (πρβλ. άρκρ.73 παρ.2 

περ.γ’ του Ν.4412/2016 θ οποία προςτζκθκε με το άρκρ.39 του Ν. 4488/2017). 

 

2.2.3.3. Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,  

οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 

4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι 

τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε 

διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ 

ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  
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(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ 

φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 

ανταγωνιςμοφ,  

(δ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 

απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 

ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(ε) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 

απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των 

κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει 

τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(ςτ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν 

ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 

παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν 

τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(η) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 

ακεραιότθτά του. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (η)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ 

γεγονότοσ. 

 

2.2.3.5. Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ 

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων 

ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.  

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να 

αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι 

ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν 

λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που 

λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και 

τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν 

ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. 

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ 

απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ 

παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του 

αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 
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2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 

προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 

του ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του 

άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν 

παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

απαιτείται να αςκοφν  δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.  Οι οικονομικοί 

φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά  μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ 

τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε 

κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει 

ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά μθτρϊα. Οι 

εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 

επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν 

υπό ανάκεςθ υπθρεςία . 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια –Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ  απαιτείται κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ, να ζχουν 

εκτελζςει τουλάχιςτον δφο (2) ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ υλικοφ μζρουσ 

εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ, ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ τουλάχιςτον ίςθσ με το 100% τθσ 

προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ (ακροιςτικά). 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να 

ςυμμορφϊνονται και να διακζτουν  τα ακόλουκα δικαιολογθτικά : 

i. Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό  ISO 9001 ι ιςοδφναμο για τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ που ζχει 

εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν 

Ελλάδα ι αντίςτοιχο για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν αλλοδαπι και 

καλφπτει το αντικείμενο των δθμοπρατοφμενων εργαςιϊν.  

ii. Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό ISO 14001 ι ιςοδφναμο για τθν εφαρμογι ςυςτιματοσ 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ που ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα για τουσ 

διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ι αντίςτοιχο για τουσ διαγωνιηόμενουσ με 

εγκατάςταςθ ςτθν αλλοδαπι και καλφπτει το αντικείμενο των δθμοπρατοφμενων 
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εργαςιϊν. 

iii. Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό ISO 18001 ι ιςοδφναμο για τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι ςτθν 

εργαςία, το οποίο ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα για τουσ διαγωνιηόμενουσ με 

εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ι αντίςτοιχο για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν 

αλλοδαπι και καλφπτει το αντικείμενο των δθμοπρατοφμενων εργαςιϊν. 

iv. Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό ISO 27001  ι ιςοδφναμο για τθν αςφάλεια δεδομζνων και 

πλθροφοριϊν που ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα για τουσ διαγωνιηόμενουσ με 

εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ι αντίςτοιχο για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν 

αλλοδαπι και καλφπτει το αντικείμενο των δθμοπρατοφμενων εργαςιϊν. 

 

Τα πιςτοποιθτικά των ωσ άνω περιπτϊςεων (Ι, ΙΙ ,III και ΙV) πρζπει να ζχουν εκδοκεί από 

διαπιςτευμζνουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ, διαπιςτευμζνουσ προσ τοφτο από το Εκνικό Σφςτθμα 

Διαπίςτευςθσ Α.Ε (ΕΣΥΔ) ι από φορζα διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ για τθ 

Διαπίςτευςθ και μάλιςτα  μζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ Συμφωνίασ Αμοιβαίασ Αναγνϊριςθσ (M.L.A) 

αυτισ. 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι 

ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ 

νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν 

ςτθ διάκεςι τουσ, τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των 

φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ 

των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: 

 α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και 

 β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4,  2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ,  

προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το 

προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 

Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 

Ραράρτθμα VI το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 

1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του 

Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 

προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 

15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ των προςφορϊν. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο 

Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν 

υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  προκαταρκτικι 

απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν 

προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει 

από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ 

προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό 

φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο 

Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ 

τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ 

προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ 

ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3  περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που  οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν 
ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα 
ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου 
ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο 
ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά 

ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα 

πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ 

δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό 

μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ 

εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

εμπεριζχεται  ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 

4412/2016. 
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Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι 

που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν 

να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

1. οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

2. οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 

πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται 

κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι 

προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου 

ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι 

του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 

οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ,  που να 

ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ 

άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του 

εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 

2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν 

αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο 

υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει 

εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ του 

προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ 

που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ 

και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ. 

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, 

υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι 

απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά 

ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 

τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν 

υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του 

οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με 

δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το 

δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το 

Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. . Τα φυςικά πρόςωπα 

(ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Θ μθ 

αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ 
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εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ 

πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 

Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί 

ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ 

προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) 

ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί 

εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του 

οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του 

πιςτοποιθτικοφ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι 

όπου το ζγγραφα ι το πιςτοποιθτικά αυτό δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 

ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 

2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα 

κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 

ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 

αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ 

καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 

αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι 

τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ 

δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-

Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.  

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν 

ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν 

ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν 

άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που 

είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν 

πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του 

Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ 

εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν 

τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ 

βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 

υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 

τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και 
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ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ 

ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο 

οικείο επαγγελματικό μθτρϊο. 

 

 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 

2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται 

αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι 

τουσ,1 εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο 

ιςχφοσ. 

Β.3. –Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ 

προςκομίηουν αντίγραφα αντιςτοίχων ςυμβάςεων και βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ ςτθν 

παροχι υπθρεςιϊν  ςυντιρθςθσ και επιςκευισ υλικοφ μζρουσ εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ (όπωσ 

ζχει οριςτεί ςτθν παράγραφο 2.2.6 τθσ παροφςθσ), από τισ οποίεσ να προκφπτει το ποςό, το 

ςυναφζσ αντικείμενο, θ διάρκεια του ζργου κακϊσ και θ Ανακζτουςα Αρχι. 

 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

Ι) Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό ISO 9001 ι ιςοδφναμο για τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ  που ζχει εκδοκεί 

από διαπιςτευμζνο φορζα για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ι αντίςτοιχο 

για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν αλλοδαπι  και καλφπτει το αντικείμενο των 

δθμοπρατοφμενων εργαςιϊν. 

ΙΙ) Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό ISO 14001 ι ιςοδφναμο για τθν εφαρμογι  ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ    που ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα για τουσ διαγωνιηόμενουσ με 

εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ι αντίςτοιχο για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν 

αλλοδαπι και καλφπτει το αντικείμενο των δθμοπρατοφμενων εργαςιϊν. 

ΙΙΙ) Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό ISO 18001 ι ιςοδφναμο για τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι ςτθν εργαςία 

το οποίο ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν  

Ελλάδα ι αντίςτοιχο για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν αλλοδαπι και καλφπτει το 

αντικείμενο των δθμοπρατοφμενων εργαςιϊν.  

ΙV) Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό ISO 27001 ι ιςοδφναμο για τθν αςφάλεια δεδομζνων και πλθροφοριϊν 

που ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν 

Ελλάδα ι αντίςτοιχο για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν αλλοδαπι και καλφπτει το 

αντικείμενο των δθμοπρατοφμενων εργαςιϊν. 

Τα πιςτοποιθτικά των περιπτϊςεων Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,IV πρζπει να ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ 

φορείσ πιςτοποίθςθσ, διαπιςτευμζνουσ προσ τοφτο από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ Α.Ε 

(ΕΣΥΔ) ι από φορζα διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ για τθν Διαπίςτευςθ και 

μάλιςτα μζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ Συμφωνίασ Αμοιβαίασ Αναγνϊριςθσ (M.L.A)  αυτισ. 
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Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ  εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 

είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν 

εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό 

πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 

εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 

(όπωσ καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα 

με τθ νομικι μορφι του  οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του 

νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ 
υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ 
περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν 
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι 
μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του 
νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, 
μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν 
κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, 

όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα 

τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα 

υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και 

θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται 

από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ 

πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια 

του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ 

ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το 

πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των 

εν λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν 

λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 

πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο 
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καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ 

κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από 

τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ 

τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν 

ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ 

αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον 

ςκοπό αυτό. 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

αποκλειςτικά βάςει τιμισ.  

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ 

Διακιρυξθσ για  όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από 

εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να 

προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ 

αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Κάκε Υποψιφιοσ ςυμμετζχει ςτο Διαγωνιςμό με μία μόνο προςφορά. Εφόςον Υποψιφιοσ, 

φυςικό ι νομικό πρόςωπο, υποβάλλει ατομικά προςφορά, δεν δφναται να ςυμμετάςχει ςτο 

Διαγωνιςμό ωσ μζλοσ ζνωςθσ προμθκευτϊν ι κοινοπραξίασ. Στθν τελευταία αυτι περίπτωςθ 

κεωρείται ότι ζχουν υποβλθκεί παραπάνω από μία προςφορζσ και απορρίπτονται ςτο ςφνολό 

τουσ ωσ απαράδεκτεσ. (γνωμοδότθςθ Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολομζλεια).  

 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 

διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και 
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ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό 

φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν 

Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 

Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 

διακζτουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι 

που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο 

πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που 

προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 

910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 

λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 

1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ 

www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  

Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν 

τα δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ 

υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, 

εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 

υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ 

ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ 

δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν 

είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει 

υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 

προςφορϊν. 

 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 

ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 

υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, 

θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον 

οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 

οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία 

εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 
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εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, 

αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν 

εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ 

προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ 

που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά 

ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το 

ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται θλεκτρονικά και 

υποβάλλονται από τον προςφζροντα.   

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του 

Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία 

υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν 

ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι 

προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να 

απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν επιφφλαξθ των αναφερκζντων ςτθν 

τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ αλλοδαποφσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται 

ςτον οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται 

αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι 

φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά 

τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 

δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα 

αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ 

τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. 

Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν 

εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα 

που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία 

και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και 

όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα 

των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε 

χρονικό ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε 

εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει 

θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
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2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1  Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 

διαδικαςία περιλαμβάνουν: 

Το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του 

άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι 

προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε 

επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ 

και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα VI), 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 

κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που 

ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του 

Ραραρτιματοσ II τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και 

προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των 

οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο 

ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.  

Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να ςυμπλθρϊςουν το ςχετικό υπόδειγμα 

πίνακα ςυμμόρφωςθσ που περιζχεται ςτθν παροφςα, ςτο Ραράρτθμα III και να το υποβάλλουν 

ςε μορφι pdf θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 

οικονομικϊν προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο 

ανάκεςθσ, αποκλειςτικά βάςει τιμισ και υποβάλλεται  ςφμφωνα με το Υπόδειγμα ςτο 

Ραράρτθμα IV τθσ διακιρυξθσ.  

Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται  ςε ευρϊ. 

Ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι 

οικονομικι προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία, 

ςφμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ςε μορφι 

pdf. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 

με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν 

ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 

ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα 

υπολογίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 

αναπροςαρμόηονται  
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Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:  

α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, 

 β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 

102 του ν. 4412/2016 και  

γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από 

τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν παροφςα διακιρυξθ 

δ) που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ 

 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 6 

μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 

ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν 

παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν 

προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 

αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, 

κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο 

ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν 

είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν 

τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν 

τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και 

αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ 

προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο 

πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. 

(Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν 

ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ 

ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. 
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(Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν 

προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 

ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν 

αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 

3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 

προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) εναλλακτικι προςφορά, 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ 

προςφορζσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ 

παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων 

οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που 

ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων, 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 

παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 

ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 

θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, 

ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θ Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 

Ρροςφορά» και του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» κα πραγματοποιθκοφν ςε 

μία ςυνεδρίαςθ, τθν 20-07-2018 και ϊρα 09:30 

 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 

3.1.2 τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα 

υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ 

που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να 

διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το 

περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 

4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 

προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων 

τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ,  τα υποβλθκζντα 

από αυτοφσ δικαιολογθτικά (ΤΕΥΔ) και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου, 

β) ςτθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν 

προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ 

αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν 

αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν και τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα δεν πλθροφν τα 

ανωτζρω, 

γ) κατόπιν το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν 

προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ ζκρινε παραδεκτζσ, και 
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ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν 

κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

 Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των 

οικονομικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το 

ωσ άνω όργανο, μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 

ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 

προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα 

άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ 

μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον 

τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ 

ιςότιμεσ προςφορζσ.  Επιςθμαίνεται ότι τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ 

ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία απόφαςθ. 

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται 

τα αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι 

Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ 

προςφζροντεσ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ., μαηί 

με αντίγραφο των αντιςτοίχων πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ 

παροφςασ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία 

προςφορά, εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των 

ςταδίων, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 

προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  

πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 

κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ,  δζκα (10) 

θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά 

ζγγραφα νομιμοποίθςθσ  και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται 

ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι 

των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των 

κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), 

θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ 
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από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ  τουσ, κατά τισ 

διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, 

μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ 

διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν 

κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράφονται από τον 

ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ 

τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 

κατακφρωςθ. Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε 

αυτά που υποβλικθκαν, και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 

5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να 

αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι 

παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν 

χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ 

περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ 

διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο 

κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 

τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 

κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 

προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

βάςει τιμισ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν 

με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται 

οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 

2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει 

ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια 

ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ 

διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 

από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ 

δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο 

όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ 
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είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ 

εκπτϊτου. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 

επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που 

δεν ζχει αποκλειςτεί οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του 

ςυςτιματοσ.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 

ςφμφωνα με τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 

επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127 Ν.4412/2016 και ςε 

περίπτωςθ άςκθςθσ, ι ζκδοςθσ απόφαςθσ επί αυτισ, ι θ πάροδοσ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ του 

πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 127 Ν 4412/2016.  

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, 

κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα 

ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, 

γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Ενςτάςεισ (προβλ.αρκρ.127 ν.4412/2016) 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ 

και ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ 

νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει ζνςταςθ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που 

δικαιολογοφν το αίτθμά του. 

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν 

άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ 

ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. 

Ειδικά θ άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, υποβάλλεται ςε προκεςμία που 

εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ Διακιρυξθσ ςτο 

ΚΘΜΘΔΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 
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Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 ν.4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ. Στθν περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ θ ανακζτουςα αρχι 

αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με 

τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα υπζρ 

του Δθμοςίου, ποςοφ ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι 

μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.  

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, 

μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα 

ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του 

αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το 

αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το 

ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  





 

Σελίδα 33 

4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ 

τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον 

αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα 

που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα VI τθσ Διακιρυξθσ  και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 

4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι 

όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται 

αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν 

τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του 

ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 

αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 

ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και 

ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ 

επιςτροφι τθσ ωσ άνω εγγυιςεωσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του 

εκπροκζςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το 

δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα 

που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που 

ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
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4.4 Υπεργολαβία 

 

4.4.1 Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω 

ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των 

υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν 

ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2 Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν 

ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ 

ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι 

κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ 

απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ 

χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 

ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με 

υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ 

διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του 

τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα 

γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. *ςε περίπτωςθ που ο 

ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ χρθματοοικονομικι 

επάρκεια-τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, 

προβλζπονται ςτο ςθμείο αυτό όροι ςχετικά με τθ διαδικαςία και τισ προχποκζςεισ 

αντικατάςταςισ του+ 

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ 

υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα 

τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο 

ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  

το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, 

προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, 

δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που 

υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ. Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι 

ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ 

θ οποία ορίηεται με απόφαςθ τθσ Α.Α. 
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4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 

του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ 

που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από 

τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των 

υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει 

αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του 

άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιείται ςτο τζλοσ κάκε τριμινου με τθν ζκδοςθ  

και παράδοςθ τραπεηικισ επιταγισ του αναλογοφντοσ ποςοφ, αφοφ κα εκδοκεί από τθν αρμόδια 

επιτροπι παραλαβισ τθσ κάκε υπθρεςίασ βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ που κα πιςτοποιείται ότι 

εξετελζςκθςαν καλϊσ όλεσ οι εργαςίεσ και με τθ βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν ο 

Ανάδοχοσ του ζργου κα δφναται να λάβει το 1/4 του ςυνολικοφ ςυμφωνθκζντοσ τιμιματοσ από 

το Ειδικό Γραφείο τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ τθσ Επιχοριγθςθσ του Εφετείου Ακθνϊν. Θ 

βεβαίωςθ αυτι κα δίδεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ τθσ κάκε μίασ εκ των δεκαζξι 

υπθρεςιϊν που αναφζρονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

Για τισ ανάγκεσ τθσ πλθρωμισ του ζργου οι εργαςίεσ εκάςτου τριμινου κεωροφνται αυτοτελζσ 

τμιμα του ζργου, μθ ςυνδεόμενο κακ' οιονδιποτε τρόπο με τισ εργαςίεσ των άλλων τριμινων. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν 

και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 

4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Κατά ελάχιςτο τα δικαιολογθτικά είναι τα εξισ: 

α. Τιμολόγιο  παροχισ υπθρεςιϊν του αναδόχου, 

β. Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ, 

γ. Ρρωτόκολλο παραλαβισ και βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ παραλαβισ ότι οι 

υπθρεςίεσ εκτελζςκθκαν κανονικά και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ για το 

ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. 

δ. Τα Τεχνικά δελτία επίςκεψθσ και εργαςιϊν κάκε υπθρεςίασ. 

 

5.1.2.  

Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με 

τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ 

κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων 

τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει), 

β) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων 

τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 

Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 

ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ. 
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5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται 

υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν 

δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν 

υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των 

παρατάςεων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ 

περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ 

ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ 

προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται 

αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω 

προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για 

παροχι εξθγιςεων,  ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

 

5.2.2.  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ 

τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ 

βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ 

δφναται να επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 

προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται από τθν αμοιβι του αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον 

ανάδοχο ζκπτωτο. 

5.3 Διοικηηικέρ πποζθςγέρ καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζηρ ηων ζςμβάζεων (απθπ. 

205 ν.4412/2016)   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των 

όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ 

παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ 

εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ 

ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από 

τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ 

άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει 

το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ 
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περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ 

προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 

απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ 

διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί 

εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ 

απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ 

τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

 

5.4 Δικαζηική επίλςζη διαθοπών 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που 

ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι 

αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα 

ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/20161. Ρριν από τθν 

άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ 

προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από 

τθν  Επιτροπι Ραραλαβισ θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (τθν 

Επιτροπι Διαχείριςθσ τθσ Επιχοριγθςθσ του Εφετείου Ακθνϊν) για όλα τα ηθτιματα που 

αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ 

άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ 

τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ  να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ  

δφνανται να ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων 

από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ 

ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Με ειςιγθςθ του επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με 

οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.1.3. Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο 

θμερολόγιο ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ 

κακθμερινι απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα 

ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον 

επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των 

όρων τθσ ςφμβαςθσ και φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι 

εφικτό προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι 

καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν 

επιτροπι παραλαβισ. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ  

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα μινεσ, από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, με 

ςχετικό  δικαίωμα παράταςισ τθσ από το Εφετείο Ακθνϊν για ζνα (1) επιπλζον ζτοσ, με το ίδιο 

οικονομικό και φυςικό αντικείμενο. 

 

Για τθν παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα προςκομίςει εκ νζου εγγυθτικι επιςτολι καλισ 

εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ κα ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ςυμβατικοφ τιμιματοσ τθσ 

προαίρεςθσ χωρίσ ΦΡΑ. 
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6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

6.3.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται από τθν επιτροπι παραλαβισ  που 

ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 

4412/2016 ςε κάκε μία εκ των 16 υπθρεςιϊν αρμοδιότθτασ του Εφετείου Ακθνϊν, ςφμφωνα με 

τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται το πρωτόκολλο 

οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ.  

6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι 
τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 
4. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.  

6.3.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ 
παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ 
και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ 
ςχετικζσ ανάγκεσ.  

6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα 
πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω 
απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο 
οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.  

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν 
επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο άρκρο 220.  

6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία 
υποβολισ του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο 
παραλαβισ τθσ παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι 
θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  

6.3.6. Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του 

αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που 

ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να 

ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Θ παραπάνω επιτροπι 

παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ 

και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται 

πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των 

ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, 

δεν λαμβάνεται υπόψθ. 
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6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ (άρκρο 220 του Ν.4412/2016). 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με 

ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν αυτϊν με άλλεσ, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 

ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ 

γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 

αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, 

ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν 

παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που 

του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 

προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5  Αναπροςαρμογι τιμισ 

Δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι τθσ τιμισ. 

6.6  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου  

6.6.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί 
αμετάκλθτα για ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν 
ςυμβάςεων.  

6.6.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ 
ι τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε 
διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ 
ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια 
διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, 
να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, 
ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  

6.6.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 

δφναται να προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν 

παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και  προχποκζςεισ και 

βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).  
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Ο ΡΟΕΔΟΣ 

ΤΟΥ ΤΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ 

ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΘΝΩΝ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΣ 

ΡΟΕΔΟΣ ΕΦΕΤΩΝ 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ  

 

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ παροφςα αφορά ςτθν ετιςια ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ που αναφζρεται ςτουσ 

επιςυναπτόμενουσ πίνακεσ και υπό τισ αναφερόμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και όρουσ. 

Συγκεντρωτικά και αναλυτικά το υλικό μζροσ που καλφπτει θ παροφςα 

διακιρυξθ είναι το εξισ:  
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ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ 2 173 210 78 30 17 3 16 1 0 0 0 0 0 0 530 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ 
ΑΘΘΝΩΝ 

5 83 86 38 7 13 0 0 0 3 6 1 0 0 0 242 

ΙΑΤΟΔΙΚΑΣΤΙΚΘ 
ΥΡΘΕΣΙΑ ΑΘΘΝΩΝ 

1 34 34 19 4 1 1 0 0 0 2 0 4 0 0 100 

ΥΡΟΘΘΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 
ΑΘΘΝΩΝ 

3 61 64 31 2 8 0 0 0 0 0 0 1 1 0 171 

ΥΡΟΘΘΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 
ΧΑΛΑΝΔΙΟΥ 

0 7 8 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20 

ΥΡΘΕΣΙΑ 
ΕΡΙΜΕΛΘΤΩΝ 

ΑΝΘΛΙΚΩΝ 

1 21 22 4 1 6 0 0 1 0 2 0 1 0 0 59 

ΕΤΑΙΕΙΑ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΝΘΛΙΚΩΝ 

0 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

ΥΡΟΘΘΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 
ΑΧΑΝΩΝ 

0 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

ΥΡΟΘΘΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

0 7 7 2 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 20 

ΥΡΟΘΘΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 
ΗΩΓΑΦΟΥ 

0 8 12 4 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 28 

ΥΡΟΘΘΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 
ΘΛΙΟΥΡΟΛΘΣ 

1 17 17 5 1 1 0 0 2 0 6 0 0 0 0 50 

ΥΡΟΘΘΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 
ΚΕΑΤΕΑΣ 

1 9 10 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 26 

ΥΡΟΘΘΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 
ΚΘΦΙΣΙΑΣ 

1 9 9 3 1 3 0 0 2 0 8 0 0 0 1 37 

ΥΡΟΘΘΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

2 18 18 4 2 6 0 0 2 0 0 0 0 0 1 53 

ΥΡΟΘΘΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 
ΜΕΓΑΩΝ 

1 5 5 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 17 

ΥΡΟΘΘΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 
ΡΑΡΑΓΟΥ 

1 8 8 4 1 0 0 0 3 0 5 0 0 0 0 30 

ΥΡΟΘΘΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 
ΡΕΙΣΤΕΙΟΥ 

1 7 8 2 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 23 

ΣΥΝΟΛΟ 20 475 527 212 49 61 5 16 20 3 32 1 6 1 2 1430 
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Και αναλυτικά: 

1. ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΟΥΣ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΘΝΩΝ 

Θ/Υ: 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΕΡΕΞΕΓΑΣΤΘΣ ΜΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟ RAM 

30 

Pentium Dual-Core E5400 

2.70GHz DELL  

MS Windows 7 

Professional 32 bit 3 GB 

35 Intel Pentium G3220 3.00GHz INTRA 

MS Windows 7 

Professional 32 bit 4 GB 

53 Intel Celeron G1840 2.80GHz HP 

MS Windows 7 

Professional 64 bit 4 GB 

33 Intel Pentium 4 3.06GHz 

HP, 

INFOQUEST 

MS Windows 7 

Professional 32 bit 2 GB 

8 INTEL CORE 2 DUO E4600 INFOQUEST 

MS Windows 7 

Professional 32 bit 2 GB 

2 

Intel Pentium Dual E2160 

1.80GHz   

MS Windows 7 

Professional 32 bit 2 GB 

2 

Intel Core2 Duo E7500 

2.93GHz DELL  

MS Windows 7 

Professional 32 bit 2 GB 

1 INTEL I5-3470 3.2GHZ GENERIC 

MS Windows 7 

Professional 32 bit 4 GB 

5 Intel Pentium D 3.00GHz HP 

MS Windows 7 

Professional 32 bit 2 GB 

3 Quest laptop 

MS Windows Xp 

Professional 32 bit 2 GB 

4 INTEL PENTIUM 868 MHZ DELL  MS Windows Xp Pro 1 GB 

 

ΕΚΤΥΡΩΤΕΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΜΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ  

3 HP  1012  

2 HP  1020  

3 HP  1320  
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1 HP  550DTN  

2 HP  1000  

3 HP  2015P  

1 HP  2055D  

1 HP  3015  

18 LEXMARK  

E 360/ E 

360DN 

 

20 LEXMARK  MS 312DN  

1 LEXMARK  E 350DN  

20 SAMSUNG   M3320DN  

1 OKI  MC362  

 

SERVERS 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΜΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ 

2 HP 

HP PROLIANT MLT-350P 

GENERATION 8 

 

SCANNERS 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΜΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ 

10 FUJITSU FI-6130 

20 FUJITSU 

IX 500 

SCANSNAP 

 

ΟΘΟΝΕΣ   

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΥΡΟΣ ΜΑΚΑ  

5 TFT 24” DELL 

210 TFT/LCD 17-22'' LG,HP,ACER  
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2. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΘΝΩΝ 

ΕΚΤΥΡΩΤΕΣ 

HP LASERJET 1320 2 

LEXMARK W850 4 

LEXMARK MS 310dn 11 

HP LASERJET P2055d 5 

HP LASERJET 1022N 6 

HP LASERJET 1020 2 

LEXMARK E 360DN 4 

ΟΚΙ MC342DN 1 

LEXMARK CS720 1 

HP LASERJET M201DW 1 

 

SCANNERS 

EPSON DS 1660 W 4 

EPSON PERFECTION V37 2 

HP SCANJET 4370 2 

HP SCANJET G2410 1 

H/Y 

Manufacturer 
Device 
Type 

Model Memory 
Operating 

System 
Processor Type 

Dell Desktop 
Dell Optiplex 

3010 
4 GB Windows 10 Pro Intel Pentium G2030 - 3 GHz 

Dell Desktop 
Dell Optiplex 

3010 
4 GB Windows 10 Pro Intel Pentium G2030 - 3 GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 
DX6120 MT 

1 GB Windows 7 Pro Intel Pentium 4 - 3 GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP ProDesk 
400 G2 MT 

4 GB Windows 10 Pro Intel Celeron G1840 - 2,8 GHz 

Fujitsu Desktop 

Fujitsu 
Siemens 
Esprimo 
P2520 

2 GB Windows 7 Pro 
Intel Core 2 Duo E4600 - 2,4 

GHz 

Dell Desktop 
Dell Optiplex 

3010 
4 GB Windows 10 Pro Intel Pentium G2030 - 3 GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP ProDesk 
400 G5 MT 

4 GB Windows 10 Pro Intel Core i3-8100 - 3,6 GHz 
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Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP ProDesk 
400 G2 MT 

4 GB Windows 7 Pro Intel Celeron G1840 - 2,8 GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 

6000 Pro 
4 GB Windows 10 Pro 

Intel Core 2 Duo E7500 - 
2,93GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 

6000 Pro 
2 GB Windows 10 Pro 

Intel Core 2 Duo E7500 - 
2,93GHz 

Fujitsu Desktop 

Fujitsu 
Siemens 
Esprimo 
P2520 

2,25 GB Windows 10 Pro 
Intel Core 2 Duo E4600 - 2,4 

GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 

6000 Pro 
2 GB Windows 10 Pro 

Intel Core 2 Duo E7500 - 
2,93GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 

dx2300 
Microtower 

2 GB Windows 7 Pro Intel Pentium D 925 - 3GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP ProDesk 
400 G5 MT 

4 GB Windows 10 Pro Intel Core i3-8100 - 3,6 GHz 

Dell Desktop 
Dell Optiplex 

3010 
4 GB Windows 10 Pro Intel Pentium G2030 - 3 GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 

6000 Pro 
2 GB Windows 10 Pro 

Intel Core 2 Duo E7500 - 
2,93GHz 

Dell Desktop 
Dell Optiplex 

3010 
4 GB Windows 10 Pro Intel Pentium G2030 - 3 GHz 

Dell Desktop 
Dell Optiplex 

3010 
4 GB Windows 10 Pro Intel Pentium G2030 - 3 GHz 

Dell Desktop 
Dell Optiplex 

3010 
4 GB Windows 10 Pro Intel Pentium G2030 - 3 GHz 

Fujitsu Desktop 

Fujitsu 
Siemens 
Esprimo 
P5915 

2 GB Windows 7 Pro Intel Pentium D 820 - 2,80GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 

6000 Pro 
2 GB Windows 7 Pro 

Intel Core 2 Duo E7500 - 
2,93GHz 

Dell Desktop 
Dell Optiplex 

3010 
4 GB Windows 10 Pro Intel Pentium G2030 - 3 GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP ProDesk 
400 G5 MT 

4 GB Windows 10 Pro Intel Core i3-8100 - 3,6 GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 
DX6120 MT 

1,5GB Windows 7 Pro Intel Pentium 4 - 3 GHz 

Dell Desktop 
Dell Optiplex 

3010 
4 GB Windows 7 Pro Intel Pentium G2030 - 3 GHz 

Dell Desktop 
Dell Optiplex 

3010 
4 GB Windows 7 Pro Intel Pentium G2030 - 3 GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 

dx2300 
Microtower 

1 GB Windows 7 Pro Intel Pentium D 925 - 3GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 

6000 Pro 
2 GB Windows 10 Pro 

Intel Core 2 Duo E7500 - 
2,93GHz 

Dell Desktop 
Dell Optiplex 

3010 
4 GB Windows 7 Pro Intel Pentium G2030 - 3 GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 

6000 Pro 
2 GB Windows 10 Pro 

Intel Core 2 Duo E7500 - 
2,93GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 

6000 Pro 
2 GB Windows 10 Pro 

Intel Core 2 Duo E7500 - 2,93 
GHz 

Dell Desktop 
Dell Optiplex 

3010 
4 GB Windows 7 Pro Intel Pentium G2030 - 3 GHz 
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Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP ProDesk 
400 G5 MT 

4 GB Windows 10 Pro Intel Core i3-8100 - 3,6 GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 
DX6120 MT 

504 ΜΒ Windows XP Intel Pentium 4 - 3 GHz 

Dell Desktop 
Dell Optiplex 

3010 
4 GB Windows 7 Pro Intel Pentium G2030 - 3 GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 

6000 Pro 
2 GB Windows 10 Pro 

Intel Core 2 Duo E7500 - 2,93 
GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP ProDesk 
400 G5 MT 

4 GB Windows 10 Pro Intel Core i3-8100 - 3,6 GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 

6000 Pro 
2 GB Windows 10 Pro 

Intel Core 2 Duo E7500 - 2,93 
GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 
DX6120 MT 

1 GB Windows 7 Pro Intel Pentium 4 530 - 3 GHz 

Fujitsu Desktop 

Fujitsu 
Siemens 
Esprimo 
P2520 

1,75 GB Windows 10 Pro 
Intel Core 2 Duo E4600 - 2,4 

GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP ProDesk 
400 G2 MT 

4 GB Windows 10 Pro Intel Celeron G1840 - 2,8 GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP ProDesk 
400 G5 MT 

4 GB Windows 10 Pro Intel Core i3-8100 - 3,6 GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 

6000 Pro 
2 GB Windows 10 Pro 

Intel Core 2 Duo E7500 - 
2,93GHz 

Dell Desktop 
Dell Optiplex 

3010 
4 GB Windows 7 Pro Intel Pentium G2030 - 3 GHz 

Fujitsu Desktop 

Fujitsu 
Siemens 
Esprimo 
P2520 

2 GB Windows 7 Pro 
Intel Core 2 Duo E4600 - 2,4 

GHz 

Fujitsu Desktop 

Fujitsu 
Siemens 
Esprimo 
P2520 

2 GB Windows 7 Pro 
Intel Core 2 Duo E4600 - 2,4 

GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP ProDesk 
400 G5 MT 

4 GB Windows 10 Pro Intel Core i3-8100 - 3,6 GHz 

Dell Desktop 
Dell Optiplex 

3010 
4 GB Windows 10 Pro Intel Pentium G2030 - 3 GHz 

Dell Desktop 
Dell Optiplex 

3010 
4 GB Windows 10 Pro Intel Pentium G2030 - 3 GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 

6000 Pro 
2 GB Windows 10 Pro 

Intel Core 2 Duo E7500 - 
2,93GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP ProDesk 
400 G5 MT 

4 GB Windows 10 Pro Intel Core i3-8100 - 3,6 GHz 

Dell Desktop 
Dell Optiplex 

3010 
4 GB Windows 10 Pro Intel Pentium G2030 - 3 GHz 

Fujitsu Desktop 

Fujitsu 
Siemens 
Esprimo 
P2520 

2 GB Windows 7 Pro 
Intel Core 2 Duo E4600 - 2,4 

GHz 

Fujitsu Desktop 

Fujitsu 
Siemens 
Esprimo 
P2520 

2 GB Windows 7 Pro 
Intel Core 2 Duo E4600 2,4 

GHz 

Dell Desktop 
Dell Optiplex 

3010 
4 GB Windows 10 Pro Intel Pentium G2030 - 3 GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP ProDesk 
400 G5 MT 

8 GB Windows 10 Pro Intel Core i3-8100 - 3,6 GHz 
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Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP ProDesk 
400 G5 MT 

8 GB Windows 10 Pro Intel Core i3-8100 - 3,6 GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP ProDesk 
400 G5 MT 

4 GB Windows 10 Pro Intel Core i3-8100 - 3,6 GHz 

Dell Desktop 
Dell Optiplex 

780 
2 GB Windows 7 Pro 

Intel Core 2 Duo E7500 - 2,93 
GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 

6000 Pro 
2 GB Windows 7 Pro 

Intel Core 2 Duo E7500 - 2,93 
GHz 

Fujitsu Desktop 

Fujitsu 
Siemens 
Esprimo 
P5915 

2 GB Windows 7 Pro Intel Pentium D 820 - 2,80GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 

dx2300 
Microtower 

2 GB Windows 7 Pro Intel Pentium D 925 - 3 GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP ProDesk 
400 G5 MT 

4 GB Windows 10 Pro Intel Core i3-8100 - 3,6 GHz 

Dell Desktop 
Dell Optiplex 

3010 
4 GB Windows 10 Pro Intel Pentium G2030 - 3 GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 
DX6120 MT 

1 GB Windows 7 Pro Intel Pentium 4 - 3 GHz 

Fujitsu Desktop 

Fujitsu 
Siemens 
Esprimo 
P2520 

2,75 GB Windows 10 Pro 
Intel Core 2 Duo E4600 2,4 

GHz 

Fujitsu Desktop 

Fujitsu 
Siemens 
Esprimo 
P2520 

1,75 GB Windows 10 Pro 
Intel Core 2 Duo E4600 2,4 

GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 
DX6120 MT 

1 GB Windows 7 Pro Intel Pentium 4 630 - 3 GHz 

Dell Desktop 
Dell Optiplex 

3010 
4 GB Windows 10 Pro Intel Pentium G2030 - 3 GHz 

Dell Desktop 
Dell Optiplex 

3010 
4 GB Windows 10 Pro Intel Pentium G2030 - 3 GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP ProDesk 
400 G5 MT 

4 GB Windows 10 Pro Intel Core i3-8100 - 3,6 GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 
DX6120 MT 

3 GB Windows 10 Pro Intel Pentium 4 630 - 3 GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 

dx2300 
Microtower 

2 GB Windows 7 Pro Intel Pentium D 925 - 3 GHz 

Dell Desktop 
Dell Optiplex 

3010 
4 GB Windows 10 Pro Intel Pentium G2030 - 3 GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP ProDesk 
400 G5 MT 

4 GB Windows 10 Pro Intel Core i3-8100 - 3,6 GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 

6000 Pro 
2 GB Windows 10 Pro 

Intel Core 2 Duo E7500 - 2,93 
GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP ProDesk 
400 G2 MT 

4 GB Windows 10 Pro Intel Celeron G1840 - 2,8 GHz 

Dell Desktop 
Dell Optiplex 

3010 
4 GB Windows 7 Pro Intel Pentium G2030 - 3 GHz 

Dell Desktop 
Dell Optiplex 

3010 
4 GB Windows 10 Pro Intel Pentium G2030 - 3 GHz 

Dell Desktop 
Dell Optiplex 

3010 
4 GB Windows 10 Pro Intel Pentium G2030 - 3 GHz 
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Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP ProDesk 
400 G2 MT 

4 GB Windows 10 Pro Intel Celeron G1840 - 2,8 GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 

6000 Pro 
2 GB Windows 10 Pro 

Intel Core 2 Duo E7500 - 2,93 
GHz 

Dell Desktop 
Dell Optiplex 

3010 
4 GB Windows 10 Pro Intel Pentium G2030 - 3 GHz 

Dell Desktop 
Dell Optiplex 

3010 
4 GB Windows 7 Pro Intel Pentium G2030 - 3 GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 

6000 Pro 
4 GB Windows 10 Pro 

Intel Core 2 Duo E7500 - 2,93 
GHz 

Dell Desktop 
Dell Optiplex 

3010 
4 GB Windows 10 Pro Intel Pentium G2030 - 3 GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP ProDesk 
400 G2 MT 

4 GB Windows 7 Pro Intel Celeron G1840 - 2,8 GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 
DX6120 MT 

1 GB Windows 7 Pro Intel Pentium 4 - 3 GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 
DX6120 MT 

1 GB Windows 7 Pro Intel Pentium 4 - 3 GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 

dx2300 
Microtower 

2 GB Windows 7 Pro Intel Pentium D 925 - 3GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 

dx2300 
Microtower 

2 GB Windows 7 Pro Intel Pentium D 925 - 3GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 

dx2300 
Microtower 

2 GB Windows 7 Pro Intel Pentium D 925 - 3GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 

dx2300 
Microtower 

2 GB Windows 7 Pro Intel Pentium D 925 - 3GHz 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 

Pro 6300 
Microtower 

4 GB Linux Intel Celeron G550 processor 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 

Pro 6300 
Microtower 

4 GB Linux Intel Celeron G550 processor 

Hewlett - 
Packard 

Desktop 
HP Compaq 

Pro 6300 
Microtower 

4 GB Linux Intel Celeron G550 processor 

Fujitsu Desktop 

Fujitsu 
Siemens 
Esprimo 
P5915 

2 GB Windows 7 Pro Intel Pentium D 820 - 2,80GHz 

Hewlett - 
Packard 

Server 
ProLiant 

ML150 G5 
2 GB 

Windows Server 
2003 

Intel Pentium III Xeon 

Hewlett - 
Packard 

Server 
ProLiant 

ML350 G4 
3,5 GB 

Windows SBS 
2003 

Intel Xeon 3.00 GHz 

Dell Server PowerEdge R620 x8 Base 

Dell Server PowerEdge R620 x8 Base 

Dell Server PowerEdge R620 x8 Base 
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3. ΙΑΤΟΔΙΚΑΣΤΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΑΘΘΝΩΝ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΟΥΣ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ  Κ.Α.Ε. 0887.001 

Είδοσ Εξοπλιςμοφ Καταςκευαςτισ Μοντζλο 
Ζτοσ 

Κτιςθσ 
Ροςότθτα 

Switch EDIMAX ES-3124RL 2012 1 

UPS ACCUPOWER EYE ON 1000 2012 1 

UPS nrg pro3000va 2014 1 

Εκτυπωτισ HP LASER JET P1606DN 2012 1 

Εκτυπωτισ HP 
LASER PRO 400 M 401 

DN 
2014 1 

Εκτυπωτισ HP LASER JET 2300D 2004 1 

Εκτυπωτισ HP DESK JET 840C 2002 2 

Εκτυπωτισ hp laser jet p1505n 2010 1 

Εκτυπωτισ hp colorlazerjet cp2025 2011 1 

Εκτυπωτισ HP LASER JET 2300D 2004 2 

Εκτυπωτισ HP LASERJET P2055D 2011 4 

Εκτυπωτισ HP LASERPRO 400 M401D 2012 1 

Εκτυπωτισ dell 1130N 2011 1 

Εκτυπωτισ OKI MICROLINE 320 ELITE  2002 1 

Εκτυπωτισ HP LASERJET P2055DN 2010 1 

Εξυπθρετθτισ DELL T310 2012 1 

Εξωτερικόσ Σκλθρόσ Δίςκοσ WD MY BOOK ESSENTIAL  2012 1 

Εξωτερικόσ Σκλθρόσ Δίςκοσ WG MY BOOK LIVE 923 GB 2008 1 

Εξωτερικόσ Σκλθρόσ Δίςκοσ WD MY PASSPORT 0213B 2012 1 

Εξωτερικόσ Σκλθρόσ Δίςκοσ Maxtor HDD   2017 1 

Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ-

Στακερόσ 
DELL OPTIPLEX 390 2012 10 

Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ-

Στακερόσ 
VENTO A8CHASSIS  2010 8 
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Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ-

Στακερόσ 
PLATO PENTIUM  2002 1 

Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ-

Στακερόσ 
hp 2120mt 2010 1 

Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ-

Στακερόσ 
cf pc 2007 2 

Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ-

Στακερόσ 
DELL OPTIPLEX 755 2009 1 

Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ-

Στακερόσ 
DELL OPTIPLEX 960 2011 1 

Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ-

Στακερόσ 
hp compaq elit 8300 2013 1 

Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ-

Στακερόσ 
AMD  Athlon x4 860K 2017 6 

Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ-

Φορθτόσ 
HP PROBOOK6560B 2011 1 

Οκόνθ LG E2242 2012 10 

Οκόνθ SAMSUNG SA 100 2012 1 

Οκόνθ LG FLARTON W2243S 2010 4 

Οκόνθ HP FLARTON W1943SS 2010 5 

Οκόνθ LG FLATRON L1919S 2007 1 

Οκόνθ LG FLATRON L1919S 2007 2 

Οκόνθ LG FLATRON L1752 S 2007 1 

Οκόνθ DELL DELL  2009 1 

Οκόνθ DELL DELL 2011 1 

Οκόνθ barco mdrc1119 2013 1 

Οκόνθ Οκόνθ FLARTON L1919S 2007 1 

Οκόνθ PHILIPS 223V5LSB 2017 6 

Ρολυμθχάνθμα epson xp 205  2012 1 

Σαρωτισ epson perfection v 33  2012 1 
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Σαρωτισ HP SCANJET G3110 2012 2 

Σαρωτισ HP SCANJET G4010 2008 1 

 

4. ΥΡΟΘΘΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ 

SERVERS: 

Καταςκευαςτισ Μοντζλο RAM Λειτουργικό Σφςτθμα Επεξεργαςτισ 
ΡΟΣΟ
ΤΘΤΑ 

UNISYS AQUANTAQS/6 512MB WindowsNTV. 4.0 X86 Family 6 1 

HP ProLiant ML350 4GB Windows 2000 sp4 Intel Xeon 
E5405, 2GHz 

1 

  2GB Windows Server Std 2003 R2 Intel Core 2 
6700, 2.6GHz 

1 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΕΣ: 

Καταςκευαςτισ Μοντζλο RAM 
Λειτουργικό 
Σφςτθμα 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

OEM   Windows 95 7 

OEM   Windows 98 5 

OEM   Windows XP 43 

OEM   Windows 7 2 

OEM   Windows 8.1 1 

OEM   Windows 10 3 

ΕΚΤΥΡΩΤΕΣ: 

Καταςκευαςτισ Μοντζλο ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

Lexmark T630 2 

Lexmark T640 4 

Lexmark E360d 3 

HP Laserjet P2015d 2 

HP Deskjet 840C 2 

HP Laserjet 1300 2 

HP Officejet 6210 1 

HP Laserjet ProM402n 3 

Canon PIXMA MX495 1 

Epson FX-2190 2 

Epson LX300+II 5 

Epson LX-350 3 

OKI Microline MX 140 1 

ΟΘΟΝΕΣ: 

Τφποσ Καταςκευαςτισ Μοντζλο ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

LED LG 22M35A 5 
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LED LG 20M38 8 

LCD Philips 170S 12 

LCD LG Flatron L1953S 8 

LCD LG Flatron L1742SE 9 

LCD HP L1706 1 

LCD HP 1740 2 

LCD NEC Multisync LCD 1770NX 1 

LCD NEC AccuSync LCD 52VM 1 

LCD NEC LX17M 1 

LCD SAMSUNG SyncMaster 710v 1 

LCD FUJITSU SIEMENS SCENICVIEW B17-2 CI 1 

LCD FUJITSU SIEMENS SCENICVIEW A17-2A 1 

CRT Philips 107E7 4 

CRT COMPAQ 7500 4 

CRT QMonitor Q15TR 4 

CRT CTX VL500 3 

 

SCANNERS: 

Καταςκευαςτισ Μοντζλο ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

HP Scanjet 3800 1 

Epson Perfection V370 Photo 1 

 

SWITCHES: 

Καταςκευαςτισ Μοντζλο Θζςεισ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

Nortel 425-24T 24 4 

Nortel Ethernet Routing Switch 
3510-24T 

24 1 

3COM Baseline Switch 2816 16 1 

TP-LINK TL-SG1024D 24 1 

Smart Stack Ethernet Switch ELS10-27TX 27 1 

 

 

 

5. ΥΡΟΘΘΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΙΟΥ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΟΥΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ 
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Είδοσ Εξοπλιςμοφ Καταςκευαςτισ Μοντζλο 
Ζτοσ 

Κτιςθσ  
Ροςότθτα 

Οθόνη HP HP 72 - D8904 2002 2 

Οθόνη HP HP 91 - D8911 2002 1 

Hub 3Com Super Stack II Dual Speed HUB 500 2002 1 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής-Σταθερός 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

COMPUTERS 

Α.Ε.Β.Ε. 

Turbo-X Teamwork Mi34174 2016 4 

Οθόνη LG Monitor LG 19,5’’ 20M37A 2016 4 

Εκτσπωτής SAMSUNG SAMSUNG SL-M2835DW 2016 2 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής-Σταθερός 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

COMPUTERS 

Α.Ε.Β.Ε. 

Turbo-X B.T.O. 2019 3 

Οθόνη LG LG Monitor 21.5" 22MK430H-B 2019 3 

Router Telekom Speedport Entry 2i 2018 1 

 

 

6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΡΙΜΕΛΘΤΩΝ ΑΝΘΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΩΓΘΣ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΟΥΣ 

Α. ΤΜΘΜΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΩΝ ΑΝΘΛΙΚΩΝ 

A/A        ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

1.  ΕΞΥΡΘΕΤΘΤΘΣ  (SERVER)    LENOVO ThinkServer TS140 1 

2. ΟΘΟΝΘ ΕΞΥΡΘΕΤΘΤΘ    AOC  E970SWN LED 19'' 1 

3. ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘΣ   DELL VOSTRO 3900 MT 15 

4. ΟΘΟΝΘ  H/Y  AOC E970SWN LED 19'' 13 

5. ΟΘΟΝΘ   H/Y PHILIPS TFT 150S 15'' 1 

6. ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘΣ DELL Precision T3400 3 

7. ΟΘΟΝΘ   H/Y DELL Belinea 17'' 2 

8. ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘΣ  HEWLETT PACKARD                                ProDesk 400 G2 MT 3 

9. ΟΘΟΝΘ   H/Y                                          HEWLETT PACKARD             ProDisplay P201  20’’ 3 

10. ΟΘΟΝΘ   H/Y                                          HEWLETT PACKARD             HP 1702 17’’ 2 

11. ΣΑΩΤΘΣ HEWLETT PACKARD Scanjet 5530 1 

12. ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ LEXMARK MS312DN 2 

13. ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ LEXMARK E360DN 2 

14. SWITCH NETGEAR FS608 1 

15. SWITCH D-LINK DES-1005D 2 

16. SWITCH 3COM 3C16792A 2 

17. SWITCH TP-Link TL-SG1024D 1 

18. ΕΞΩΤΕΙΚΟΣ ΣΚΛΘΟΣ ΔΙΣΚΟΣ WESTERN DIGITAL WD Elements 1 
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19. UPS                                                                 ABLEREX                                 MSRT-PRO 1000 1 

20. UPS CYBERPOWER LCD 2200 VA 1 

21. ROUTER BAUDTEC T263R1U-A1/B1 1 

 

Β. ΤΜΘΜΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΩΓΘΣ 

A/A        ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

1.  ΕΞΥΡΘΕΤΘΤΘΣ  (SERVER)    

2. ΟΘΟΝΘ ΕΞΥΡΘΕΤΘΤΘ    

3. ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘΣ DELL OPTIPLEX 755 3 

4. ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘΣ HP HP Compaq 2 

5. ΟΘΟΝΘ  H/Y DELL LCD MONITOR 1708FPf 3 

6. ΟΘΟΝΘ  H/Y HP HPLP 2065Monitor 20’’ TFT  1 

7. ΟΘΟΝΘ  H/Y HP L 1908W (χαλαςμζνθ) 1 

8. ΣΑΩΤΘΣ    

9. ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ HP HP Laserjet P2015dn 1 

10. SWITCH D-LINK DGS 1008D 1 

11. ΕΞΩΤΕΙΚΟΣ ΣΚΛΘΟΣ ΔΙΣΚΟΣ    

12. UPS    

13. ROUTER COSMOTE OTE-Speedport Entry 2i 1 

 

 

7. ΕΤΑΙΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΛΙΚΩΝ ΑΘΘΝΩΝ 

Αναλυτικι Κατάςταςθ Υλικοφ Μζρουσ Ρλθροφορικισ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΕΣ: 

Καταςκευαςτισ Μοντζλο RAM Λειτουργικό 
Σφςτθμα  

Επεξεργαςτισ Ζτοσ 
Καταςκ. 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

 Pentium  Windows XP Intel 4,3 Ghz, 
2.999 Mhz 

2002 1 

 Pentium  Windows 7 Intel 4,3 Ghz, 
2.999 Mhz 

2019 1 

 HP Compaq 
8200 Elite SFF 
PC 

 Windows 7  
Professional 

Intel 3,10 
Ghz,3.101 
Mhz 

2018  

Multirama Pentium  Windows 
Vista 

Intel dual CPU 
e2180, 2,0 
Ghz, 2,0 Mhz 

2004 1 
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ΕΚΤΥΡΩΤΕΣ: 

Καταςκευαςτισ Μοντζλο Ζτοσ 
Καταςκευ
ισ 

Σελίδεσ 
εκτφπωςθσ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

KYOCERA EcosysFS-1030 
D 

2002  1 

LEXMARK E360dn   1 

ΡΟΛΥΜΘΧΑΝΘΜΑ : 

Καταςκευαςτισ Μοντζλο Ζτοσ 
Καταςκευισ 

Σελίδεσ 
εκτφπωςθσ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

SAMSUNG XpressM2070 2016  1 

 

ΟΘΟΝΕΣ 

Καταςκευαςτισ Μοντζλο ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

BENQ FP71 GX 2 

DELL  1 

NEC MultiSyncE222w 1 

 

8. ΥΡΟΘΘΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΧΑΝΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΡΕΙΓΑΦΘ-ΛΕΡΤΟΜΕΕΙΕΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

Θ/Υ 1) E-GATE ENERGY AMD, RAM 2.44, 

Windows XP, επεξεργαςτισ AMD 

A4-5300 

3 

 2) TURBOX AMD Sempton, 

επεξεργαςτισAMD-2650 APU, RAM 

2GB 

1 

Οκόνεσ 1) Philips V line 18,5ϋϋ led 2 

 2) Lg, led 19 ϋϋ Μ38Α 1 

 3) Fujitsu Siemens, Lcd 17ϋϋ W 72A 1 

 4) Samsung Sync Master 152V 15ϋϋ 1 

Εκτυπωτζσ 1) SamsungMLD 3470A (ζτοσ 

καταςκευισ 2007) 

1 

 2) SamsungM 2625 MLT-D 116L (ζτοσ 

καταςκευισ 2014) 

1 
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9. ΥΡΟΘΘΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΟΘΟΝΕ 
 
2 ΟΘΟΝΕΣ VIEW SONIC VA 703 m 
2 ΟΘΟΝΕΣ VIEW SONIC VA 926 
2 ΟΘΟΝΕΣ DELL (MAR 2019) 
1 ΟΘΟΝΗ L.G. FLATRON L 1915 S 
 
ΕΚΣΤΠΩΣΕ 
 
1 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER JET PRO M203DN 
1 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP LASER JET P 1005 
 
ΘΝΣΕRNET ΤΚΕΤΕ 
 
CISCO 800 SERIES, TPLINK TL-SF 1008D, NETMOD, UPS PLSTAR 800VA, INFORM 
 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΟΘ ΤΠΟΛΟΓΘΣΕ -ΥΑΡΑΚΣΗΡΘΣΘΚΑ 
1. HP COMPANY, HP PRO 3500 SERIES, RAM 4,00 GB, 64-bit, Intel (R) Core 
(TM) i-3240 CPU @ GHz 3.40 GHz 
2. Intel (R) core (TM) 2 DUO CPU, E4400 @ 200GHz, 0,99 GB RAM  
3. Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2,66 GHz, 256 MB RAM  
4. Intel (R) Pentium (R) 4 CPU 2,66 GHz, 2,66 GHz. 480 MB OF RAM  
5. Intel (R) Pentium (R) DUAL CPU, E2160 @ 1,80 GHz, 1,79 GHz 0.99 GB 
6 & 7 Δεν σπαρτοσν λεπτομέρειες 

 

 

10. ΥΡΟΘΘΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΗΩΓΑΦΟΥ 

Αναλυτικι Κατάςταςθ Υλικοφ Μζρουσ Ρλθροφορικισ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΕΣ : 

Καταςκευας

τθσ 

Μοντζλο RAM Λειτουργικό 

Σφςτθμα 

Επεξεργαςτισ 'Ετοσ 

Καταςκεφθσ 

Ροςότ

θτα 

Hewlett-

Packard 

HP Compaq dc 

5100MT 

Pentium(R)4CPU 

248MB Microsoft 

Windows XP 

Professional 

Version 2002 

SERVICE PACK 2 

Pentium 

(R)4 CPU 

2660 MHz 

 1 

INFO-QUEST INTEL(R)PENTIUM 

(R)4CPU 

256MB Microsoft 

Windows XP 

Professional 

Version 2002 

SERVICE PACK 2 

280 GHz  1 

INFO-QUEST INTEL(R)PENTIUM 

(R)4CPU 

248MB Microsoft 

Windows XP 

Professional 

2.66 GHz  1 
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Καταςκευας

τθσ 

Μοντζλο RAM Λειτουργικό 

Σφςτθμα 

Επεξεργαςτισ 'Ετοσ 

Καταςκεφθσ 

Ροςότ

θτα 

Version 2002 

SERVICE PACK 2 

Hewlett-

Packard 

HP Compaq 7700 

small form intel(R) 

PENTIUM(R)D CPU 

448MB Microsoft 

Windows XP 

Professional 

Version 2002 

SERVICE PACK 2 

2.37 GHz  1 

INFO-QUEST INTEL(R)PENTIUM 

(R)4CPU 

256MB Microsoft 

Windows XP 

Professional 

Version 2002 

SERVICE PACK 2 

2.80 GHz  1 

INFO-QUEST INTEL(R)PENTIUM 

(R)4CPU 

256MB Microsoft 

Windows XP 

Professional 

Version 2002 

SERVICE PACK 2 

2.80 GHz  1 

INFO-QUEST INTEL(R)PENTIUM 

(R)4CPU 

504MB Microsoft 

Windows XP 

Professional 

Version 2002 

SERVICE PACK 2 

3.19 GHz  1 

INFO-QUEST AWRDACPI 256MB Microsoft 

Windows XP 

Professional 

X 86 Family 15 

Model 2 

stepping 9 

Genuinelntel 

 1 

INTEL CORE 

i3-

7100(ζχουμε 

παραγγείλει) 

     4 

 

 ΕΚΤΥΡΩΤΕΣ 

 

Καταςκευαςτθσ Μοντζλο Ροςότθτα                'Ετοσ 

Καταςκεφθσ 

Σελίδεσ 

εκτφπωςθσ 

ΡΟSA 
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SAMSUNG ML1670 1    

SAMSUNG Xpress M2026 1    

SAMSUNG XpressM2022 2    

LEXMARK(ζχουμε 

παραγγείλει) 

MS415DN 1    

LEXMARK 

(ζχουμε 

παραγγείλει) 

MX310DN 1    

 

11. ΥΡΟΘΘΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΘΛΙΟΥΡΟΛΘΣ 

Αναλυτικι Κατάςταςθ Υλικοφ Μζρουσ Ρλθροφορικισ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ 

ΜΑΡΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ RAM ΣΜΥ 

QUEST Intel(R)Pentium(R)4CPU 3,20 GHz Windows XP Professional 2002 504MB 5 

QUEST Intel(R)CPU2140@1,60 GHz Windows XP Professional 2002 1,00GB 1 

TURBO-X Intel(R)Cor(TM)i3-6100CPU@3,70 Windows 7 Professional 2009 64bit 4GB 5 

TURBO-X Intel(R)Cor(TM)i3-6100CPU@3,70 Windows 7 Professional 2009 32bit 4GB 1 

TURBO-X Intel(R)Pentium(R)4CPU 3,20 GHz Windows XP Professional 2002 1,00GB 2 

HP Intel(R)Pentium(R)4CPU 3,20 GHz Windows XP Professional 2002 1,00GB 1 

LG Intel(R)Pentium(R)4CPU 3,20 GHz Windows XP Professional 2002 1,00GB 1 

TURBO-X Intel(R)Cor(TM)i3-6100CPU@3,70 Windows 7 Professional 2009 64bit 4GB 1 

ASUS Intel(R)Pentium(R)Gold G5400CPU@ 3,70 

GHz 
Windows 7 Professional 64bit 4GB 2 

 

 

 

mailto:CPU2140@1
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            ΕΚΣΤΠΩΣΕ 

ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΣΕΛΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

LEXMARK MS 310 dn 1 

HP LASER JET P1102W 1 

HP LASER JET P 1505 1 

HP LASER JET P 2055d 1 

LEXMARK B 2338 dw 2 

SCANNER 

ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΣΕΛΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

FUJITSU fi-7600 1 

SERVER 

ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΣΕΛΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

DELL Power edge T 430 1 

 

12. ΥΡΟΘΘΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΕΑΤΕΑΣ 

Αναλυτικι Κατάςταςθ Υλικοφ Μζρουσ Ρλθροφορικισ: 

SERVER 

Καταςκευαςτισ RAM Λειτουργικό 

Σφςτθμα  

Επεξεργαςτισ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

SWAN 3.12 

Gb 

MS Windows XP 

Professional 

Intel Pentium III 

Xeon 2.67 Ghz 

1 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Καταςκευαςτισ RAM ΛειτουργικόΣφςτθμ

α 

Επεξεργαςτισ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

Advanced Software 

Design 

512 

Mb 

MS Windows XP 

Professional 

Intel Pentium 4 

3.20 Ghz 

2 
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Advanced Software 

Design 

512 

Mb 

MS Windows XP 

Professional 

Intel Pentium 4 

3.00 Ghz 

1 

Advanced Software 

Design 

1 Gb MS Windows XP 

Professional 

Intel Core 2 Quad 

2.40 Ghz 

1 

Advanced Software 

Design 

1.5 Gb MS Windows XP 

Professional 

Intel Pentium 4 

3.20 Ghz 

1 

Advanced Software 

Design 

1 Gb MS Windows XP 

Professional 

Intel 2400 Mhz 1 

Advanced Software 

Design 

1,89 

Gb 

MS Windows XP 

Professional 

Intel Pentium 3.0 

Ghz 

1 

Advanced Software 

Design 

2 Gb MS Windows XP 

Professional 

X86 family 6 model 

23 stepping 10 

1 

Advanced Software 

Design 

512 

Mb 

MS Windows XP 

Professional 

Intel Core 2 2.13 

Ghz 

1 

ΟΘΟΝΕΣ: 

Καταςκευαςτισ Ρεριγραφι ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

LG TFT 17’ 8 

Ραλαιάσ τεχνολογίασ 

μεγάλεσ 

19’ 2 

 

ΕΚΤΥΡΩΤΕΣ: 

Καταςκευαςτ

ισ 

Μοντζλο ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

HP DeskJet D1460 1 

HP DeskJet F4280 1 

SAMSUNG Xpress M2026 2 

 

ROUTER: 

Καταςκευαςτ

ισ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ZTE 1 
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13. ΥΡΟΘΘΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΘΦΙΣΙΑΣ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΟΥΣ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ  

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - SERVER    

Καταςκευαςτζσ Μοντζλο RAM Λειτ.Σφςτθμα Επεξεργαςτισ Ετοσ Ροςότθτα 

          Καταςκ.   

H/Y  DELL Vostro 1.87 

Windows XP 

2002 

Intel 

Pent.RG2020 2010 5 

H/Y  TURBO X   1GB 

Windows XP 

2002 Intel      2005 3 

H/Y  LG   1.99 

Windows XP 

2002 Intel  2004 1 

SERVER DELL T310   

Windows 

Server Intel 2010 1 

ΕΚΤΥΡΩΤΕΣ       

Καταςκευαςτισ Μοντζλο 

Ετοσ 

Καταςκευισ   

Σελίδεσ 

Εκτφπως. Ροςότθτα   

Lexmark MS 410dn   2008   1   

Lexmark Ms810 dn      1   

HP P2055dn   2007   1   

       

SCANNER       

Καταςκευαςτισ Μοντζλο 

Ετοσ 

Καταςκευισ      

FUJITSU  fi5530C2   2010    

ΤΘΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ      

Καταςκευαςτισ Μοντζλο Ετοσ Καταςκευισ    

PANASONIC   KX-TA308   2005    

SWITCHES       

Καταςκευαςτισ Μοντζλο Ετοσ Καταςκευισ    
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HP 1410-24   2010    

SISCO 800   2010    

TP LINK 1016D   2010    

UPS - ΕΥΜΑΤΟΣ      

Καταςκευαςτισ Μοντζλο Ετοσ Καταςκευισ    

PHASAK     2015    

ROUTERS       

Καταςκευαςτισ Μοντζλο Ετοσ Καταςκευισ    

COSMOTE     2011    

ΟΘΟΝΕΣ       

Καταςκευαςτισ Μοντζλο Ετοσ Καταςκευισ ΡΟΣΟΤΘΤΑ   

LG  LED 19EN33   2010 5   

LG  FLATRON W1943SS   2005 1   

LG  FLATRON W1941S   2005 2   

LG  FLATRON E1911   2005 1   

 

14. ΥΡΟΘΘΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΜΕΓΑΩΝ 

Αναλυτικι Κατάςταςθ Υλικοφ Μζρουσ Ρλθροφορικισ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΕΣ: 

Μάρκα Επεξεργαςτισ Λειτουργικό 

Σφςτθμα 

RAM Οκόνθ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

Cooler 

Master 

Intel(R) 

Core(tm) i3-

4150 

CPU@3,50 

GHz 3,50 GHz 

64-bit 

Windows 7 

Professional 

4 GB(3,89 

GB) 

LG Flatron L 

19425 

1 

Soprano RS Intel(R) 

Core(tm)2 

Quad CPU 

Q8400 @ 2,66 

GHz 2,67GHz 

Microsoft 

Windows 

Xp 

Professional 

Version 

2002 

3,5 GB LG Flatron L 

17425 

1 
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Quest 

Winner 

Intel(R) 

Pentium(R) D 

CPU 3,20 GHz 

3,21 GHz 

Microsoft 

Windows 

Xp 

Professional 

Version 

2002 

2 GB LG Flatron 

W 194355 

1 

HP Compaq Inter(R) 

Pentium(R) 4 

CPU 3,OO 

GHz 2,99 GHz  

Microsoft 

Windows 

Xp 

Professional 

Version 

2002 

0,99 GB LG Flatron 

W 1946 

2 

Laptop Toshiba-Satellite A100-232 Model No PSAA2E-04Z03JGE                       ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 1 

ΕΚΤΥΡΩΤΕΣ: 

Καταςκευαςτισ Μοντζλο Ζτοσ 

Καταςκευισ 

Σελίδεσ 

εκτφπωςθσ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

 HP laserjet 

P1102 

  1 

 HP laserjet 

1020 

  1 

 HP οfficejet 

pro k8600  

  1 

 

15. ΥΡΟΘΘΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

Αναλυτικι Κατάςταςθ Υλικοφ Μζρουσ Ρλθροφορικισ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Καταςκευαςτισ Μοντζλο RAM Λειτουργικό 

ςφςτθμα 

Επεξεργαςτισ Ζτοσ 

Καταςκευισ 

Ροςότθτα 

HP 280 

G2MT 

4GB Windows 7 

Pro 

Intel core i3  4 

  4GB Windows 7 

Pro 

Intel core i3  3 

DELL  4GB Windows 7 

Pro 

Intel core i5  2 

  4GB Windows Intel core 2  1 
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2000 duo 

  1GB Windows 

2000 

Intel core 2 

duo 

 1 

  1GB Windows 

2000 

Intel core 2 

duo 

 1 

  260KB Windows 

2000 

Intel pentium  1 

DELL  500KB Windows 

XP 

Intel Pentium 

4 

 1 

  250KB Windows 

2000 

Intel celeron  1 

  1GB Windows 

2000 

Intel Pentium 

4 

 1 

HP (SERVER) ML 350-

G6 

    1 

SERVER  2GB Windows 

2000 

Intel core 2 

duo 

 1 

UPSMGE ELLIPSE 

750 

    1 

HP 8300SFF 4GB WINDOWS 
7 

INTEL CORE 
I5 

 3 

 

ΕΚΤΥΡΩΤΕΣ: 

Καταςκευαςτισ Μοντζλο ¨Ετοσ 

Καταςκευισ 

Σελίδεσ 

εκτφπωςθσ 

Ροςότθτα 

Lexmark Cs310n   1 

Lexmark E 350d   1 

Lexmark E 120   1 

Samsung Xpress M 2825 

ND 

  1 

SCANNERS 

Καταςκευαςτισ Μοντζλο Ροςότθτα 

FUJITSU Fi-6240 1 
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FUJITSU Fi-6130 1 

 

 

ΟΘΟΝΕΣ   

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΥΡΟΣ  

18 15-22”  

3 (2 SAMSUNG, 1 TURBOX) 15-22  

 

ROUTER ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ  

 SPEEDPORT W724V 

TYPE CI 

1  

 CISCO 800 SERRIES 1  

    

 

 

SWITCHES ΜΟΝΤΕΛΟ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

 TP LINK TL-SF 1005D 2 

 TP LINK TL-SF 1008D 1 

 D-LINK DGS-1008D 1 

 LINKSYS SR224 1 

 TP LINK TL-SF1016D 1 

 

16. ΥΡΟΘΘΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΡΑΡΑΓΟΥ 

Αναλυτικι Κατάςταςθ Υλικοφ Μζρουσ Ρλθροφορικισ 

ΜΑΚΑ ΕΡΕΞΕΓΑΣΤΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟ RAM ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

QUEST Intel ® Pentium ® Dual CPU E 2180 2.00Ghz 
WINDOWS XP PROGESSIONAL 

2002 
1GB 1 

HP 
Intel ® Pentium ® 4 CPU 2.80Ghz WINDOWS XP PROGESSIONAL 

2002 

224 

MB 
1 
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OEM 
Intel ® Pentium ® 4 CPU 2.66Ghz WINDOWS XP PROGESSIONAL 

2002 

256 

MB 
1 

QUEST Intel ® Pentium ® Dual CPU E 2180 2.00Ghz WINDOWS 7 PROGESSIONAL 2 GB 1 

HP AMD Athlon ™ Processor 3200+ 
WINDOWS XP PROGESSIONAL 

2002 

448 

MB 
1 

VENTO 

AK 

x86 Family 6 Model 23 Stepping 10 

GenuineIntel 2933 Mhz 
WINDOWS XP PROGESSIONAL 1.7 GB 1 

HANTOL 
x86 Family 6 Model 58 Stepping 9 

GenuineIntel 2594 Mhz 
WINDOWS XP PROGESSIONAL 

1.41 

GB 
1 

TOSHIBA INTEL CORE 15 (laptop) WINDOWS 7  1 

ASUS INTEL PENTIUM (R) 3.5 GHZ WINDOWS 7 PROFESSIONAL 4GB 2 

ΣΥΝΟΛΟ 10 

 

 

ΜΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

HP LASER JET P2014 2 

HP LASER JET 1300 1 

SAMSUNG XPRESS M2625D 1 

LEXMARK LASER B2338 2 

 

SCANNERS 

ΜΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

PLUSTEK SmartOffice SC8016U 1 

ΣΥΝΟΛΟ 1 

 

ΟΘΟΝΕΣ 

ΜΑΚΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

PHILIPS 17ϋϋ 3 

TURBO –X 17ϋϋ 1 
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NEC 17ϋϋ 1 

LG 18.5ϋϋ 1 

AOC 19.5ϋϋ 1 

PHILIPS 19ϋϋ 1 

LG 21,5’ 2 

ΣΥΝΟΛΟ 10 

 

SERVERS 

ΜΑΚΑ ΕΡΕΞΕΓΑΣΤΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟ RAM ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

QUEST XEON 2.4 GHz WINDOWS SERVER 2008 R2 STANDARD 8GB 1 

ΣΥΝΟΛΟ 1 

 

UPS 

ΜΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

M-Teck BK-1050 1 

Powerteck PT-850 1 

NRG NRG Safe 600VA 1 

Mustek PowerMust 600USB 1 

EAT N5E 5E 500 USB 1 

ΣΥΝΟΛΟ 5 

 

ROUTER 

ΜΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

CISCO C- 886 1 

OTE NT1+2a/b 1 

COSMOTE ZTE Corporation/ OTE Speedport Entry 2i 1 

ΣΥΝΟΛΟ 3 
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                        ΤΟΡΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ/ ΡΑΟΧΘΣ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

 

1.Εφετείο Ακθνϊν  Κυρίλλου Λουκάρεωσ, αρ. 14, Τ.Κ.11522 

2.Ειςαγγελία Εφετϊν Ακθνϊν Κυρίλλου Λουκάρεωσ, αρ. 14, Τ.Κ.11522 

3.Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Ακθνϊν Αναπαφςεωσ, αρ. 10, Τ.Κ. 11636 

4.Υποκθκοφυλακείο Ακθνϊν Αριςτοτζλουσ 175, Τ.Κ.112 51  

5.Υποκθκοφυλακείο Χαλανδρίου Αγίασ Ραραςκευισ, αρ. 70, Χαλάνδρι Αττικισ Τ.Κ. 15232 

6.Διεφκυνςθ Επιμελθτϊν Ανθλίκων Ακθνϊν Δζγλερθ, αρ. 2, Τ.Κ. 11522 και Ειρθνοδικείο Ακθνϊν 

7. Εταιρεία Ρροςταςίασ Ανθλίκων Ακθνϊν Κυρίλλου Λουκάρεωσ, αρ. 14, Τ.Κ.11522 

8.Υποκθκοφυλακείο Αχαρνϊν  Δεκελείασ 95 & Βερτςζκου 2, Τ.Κ. 13674 

9.Υποκθκοφυλακείο Ελευςίνασ Άρθ Βελουχιϊτθ 42, Τ.Κ. 19200 

10.Υποκθκοφυλακείο Ηωγράφου Αγίασ Λαφρασ 5-7, Τ.Κ. 15773 

11.Υποκθκοφυλακείο Θλιοφπολθσ Κυδακθναίων 5, Τ.Κ. 16346 

12.Υποκθκοφυλακείο Κερατζασ Ραν. Ρόγκα 37, Τ.Κ. 19001 

13.Υποκθκοφυλακείο Κθφιςιάσ Ελαιϊν και Χαράσ Τ.Κ. 14564 

14.Υποκθκοφυλακείο Μεγάρων Ρ. Γεωργακι 2, Τ.Κ. 19100 

15.Υποκθκοφυλακείο Ν. Ιωνίασ 28
θσ

 Οκτωβρίου 77, Τ.Κ. 14231 

16.Υποκθκοφυλακείο Ραπάγου Μακεδονίασ 8, Ραπάγου, Τ.Κ. 15669 

 

 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα ανανζωςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςυντιρθςθσ για ζνα 

επιπλζον ζτοσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και το ίδιο φυςικό και οικονομικό αντικείμενο. 

 

 

 

 

ΜΕΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ τιμι κα δοκεί ςε ευρϊ ανά υπθρεςία και ςυνολικά, ολογράφωσ και αρικμθτικά. 

Θ ςφγκριςθ των προςφορϊν κα γίνει από τθ ςυνολικά προςφερόμενθ τιμι χωρίσ ΦΡΑ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΟΥΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 

Οι υπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ του εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ, περιφερειακϊν ςυςκευϊν και 

δικτυακϊν υποδομϊν των υπθρεςιϊν αναλυτικά κα περιλαμβάνουν τα εξισ: 

Α) Επανορκωτικι ςυντιρθςθ 

1) Τθν τθλεφωνικι αλλά και ςτο χϊρο τθσ εκάςτοτε υπθρεςίασ, παροχι τεχνικισ κάλυψθσ του 

μθχανογραφικοφ εξοπλιςμοφ (Υλικοφ *hardware+ και Λειτουργικοφ Λογιςμικοφ *software+ μζρουσ). Θ 

παραπάνω τεχνικι κάλυψθ κα περιλαμβάνει τθ διόρκωςθ όλων των τυχόν προβλθμάτων/βλαβϊν που κα 

προκφπτουν από τθ χριςθ του παραπάνω εξοπλιςμοφ, είτε οφείλονται ςε λάκοσ χειριςμό των χρθςτϊν 

είτε ςε αςτοχία αυτοφ (εξοπλιςμοφ). Σε περίπτωςθ πλιρουσ καταςτροφισ των δεδομζνων οποιουδιποτε 

θλεκτρονικοφ υπολογιςτι (Θ/Υ), ι των εξυπθρετθτϊν (servers), θ ανάδοχοσ εταιρεία είναι υποχρεωμζνθ 

να επανεγκαταςτιςει  το λογιςμικό που είχε προθγουμζνωσ εγκατεςτθμζνο ο παραπάνω Θ/Υ ι server και 

να επαναφζρει τα δεδομζνα του από το πιο πρόςφατο αντίγραφο αςφαλείασ. Το παραπάνω λογιςμικό και 

τα αντίγραφα αςφαλείασ κα τα παρζχει θ εκάςτοτε υπθρεςία. 

2) Τθν παρακολοφκθςθ και παροχι τεχνικισ κάλυψθσ ςε κζματα Δικτφου Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν τθσ 

εκάςτοτε υπθρεςίασ. Θ παραπάνω τεχνικι κάλυψθ κα περιλαμβάνει τθ διόρκωςθ όλων των τυχόν 

προβλθμάτων/βλαβϊν που κα προκφπτουν ςτο παραπάνω δίκτυο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δομθμζνθσ 

καλωδίωςθσ (διαδρομι δικτφου από τον εκάςτοτε Θ/Υ μζχρι τον τερματιςμό ςτθν πρίηα δικτφου). Ππου 

απαιτείται αντικατάςταςθ patchcord λόγω φκοράσ κα γίνεται από τον Ανάδοχο χωρίσ επιπλζον χρζωςθ 

τθσ Υπθρεςίασ. Σε κζματα που άπτονται τθσ καλισ λειτουργίασ του δικτφου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει με 

κατάλλθλο προςωπικό να ςυνδράμει ςτθν βζλτιςτθ αξιοποίθςθ τθσ δικτυακισ υποδομισ τθσ κάκε 

υπθρεςίασ, προβαίνοντασ ςε ενζργειεσ ελζγχου και παραμετροποίθςθσ των ςυςκευϊν αυτϊν, όπου 

απαιτείται κατόπιν αιτιματοσ τθσ κάκε υπθρεςίασ. 

3) Τθν κάλυψθ του κόςτουσ επιςκευισ (εργαςίασ και ανταλλακτικϊν) του μθχανογραφικοφ εξοπλιςμοφ τθσ 

εκάςτοτε υπθρεςίασ. Για τθν επιςκευι των ςυςκευϊν ωσ ανταλλακτικά και αναλϊςιμα κεωροφνται αυτά 

που προδιαγράφουν οι καταςκευάςτριεσ εταιρείεσ ωσ τζτοια. Κατάςταςθ αναλυτικι των ανταλλακτικϊν 

και αναλωςίμων τα οποία καλφπτονται από τθν προςφορά κα πρζπει να κατατεκεί από τον 

προςφζροντα. Εφόςον δεν κατατεκεί αναλυτικι κατάςταςθ κα κεωροφνται το ςφνολο των ειδϊν 

καλυπτόμενα από τθν προςφορά.Τα ανταλλακτικά που κα χρθςιμοποιοφνται κα είναι επϊνυμα και 

καινοφργια, άλλωσ κα είναι ςυμβατά αλλά ςε κάκε περίπτωςθ κα είναι καινοφργια και μθ 

ανακαταςκευαςμζνα, οφτε χρθςιμοποιθμζνα. 

4) Θ απόκριςθ ςτθν αναγγελία βλάβθσ κα γίνεται το αργότερο εντόσ τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ και ο χρόνοσ 

αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ δεν κα υπερβαίνει τισ δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ. Στθν περίπτωςθ που για 
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λόγουσ ανωτζρασ βίασ (ζλλειψθ ςυγκεκριμζνου ανταλλακτικοφ) δεν είναι δυνατι θ ολοκλιρωςθ τθσ 

επιςκευισ εντόσ 48 ωρϊν, τότε με δαπάνεσ του Αναδόχου, ο εξοπλιςμόσ κα αντικακίςταται προςωρινά με 

άλλον ίδιων ι ανϊτερων χαρακτθριςτικϊν. Ο εξοπλιςμόσ τθσ υπθρεςίασ ςε αυτι τθν περίπτωςθ με 

δαπάνεσ του Αναδόχου μεταφζρεται προςωρινά και μζχρι τθν επιςκευι του ςτισ εγκαταςτάςεισ του 

Αναδόχου. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, ο χρόνοσ από τθν αρχικι αναγγελία βλάβθσ μζχρι τθν επιςτροφι του 

εξοπλιςμοφ επιςκευαςμζνου, δφναται να φτάςει τισ δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ. Κακυςτζρθςθ πζραν των 

δζκα εργαςίμων επιςφρει ριτρεσ. Ειδικά, ςε ότι αφορά τουσ κεντρικοφσ εξυπθρετθτζσ (servers) ςε 

περίπτωςθ βλάβθσ υλικοφ μζρουσ (π.χ. hardware, HDD, τροφοδοτικά) θ ανάδοχοσ εταιρεία υποχρεοφται 

για τθν άμεςθ επιςκευι τουσ. Για το ςκοπό αυτό κα πρζπει να διακζτει επαρκζσ απόκεμα από τα υλικά 

αυτά τα οποία κα πρζπει το αργότερο εντόσ 24 ωρϊν από τθν αναγγελία τθσ βλάβθσ να αντικακίςτανται. 

Το κόςτοσ αγοράσ και ςυντιρθςθσ των ςυςκευϊν/υλικϊν αντικατάςταςθσ (Θ/Υ, Servers, οκόνεσ, 

εκτυπωτζσ, switches, router κλπ.) καλφπτεται από τθν εταιρεία. 

5) Σε περίπτωςθ βλάβθσ εξοπλιςμοφ, που είναι εκτόσ εγγφθςθσ, και το απαιτοφμενο κόςτοσ επιςκευισ 

του, υπερβαίνει τθν αξία του προσ επιςκευι εξοπλιςμοφ, τότε αυτό αντικακίςταται άμεςα, με εξοπλιςμό 

ίςθσ ι ανϊτερθσ τεχνολογίασ, καινοφργιο ι ανακαταςκευαςμζνο (refurbished), με εγγφθςθ καλισ 

λειτουργίασ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ. Εάν αυτό ςυμβεί ςε Θ/Υ τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν άμεςθ 

αντικατάςταςι του με Θ/Υ ανακαταςκευαςμζνο με πιςτοποίθςθ ADISA (GRADE A). Ο μθ επιςκευάςιμοσ 

εξοπλιςμόσ κα αποςφρεται και κα παραμζνει ςτθν αποκικθ τθσ εκάςτοτε υπθρεςίασ μζχρι τθν 

ανακφκλωςι του. 

Ειδικά για τον δικτυακό εξοπλιςμό, ο χρόνοσ επιςκευισ ι αντικατάςταςισ του ορίηεται αυςτθρά ςε δφο 

(2) εργάςιμεσ θμζρεσ, ενϊ θ αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ του δικτφου κα πρζπει να γίνεται 

αυκθμερόν, με εξοπλιςμό κυριότθτασ του Αναδόχου ίδιασ ι καλφτερθσ τεχνολογίασ. 

 

Β) Ρρολθπτικι ςυντιρθςθ 

6) Ρρολθπτικι ςυντιρθςθ Θ/Υ εκτυπωτϊν: ο Ανάδοχοσ ςε ςυνεννόθςθ με το Τμιμα Μεκόδων, 

Οργάνωςθσ και Ρλθροφορικισ (ι το αντίςτοιχο τμιμα κάκε υπθρεςίασ) κα προβεί 2 φορζσ κατά τθ 

διάρκεια τθσ ετιςιασ ςφμβαςθσ (4ο και 10ο μινα) ςε προλθπτικι ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ θ οποία κα 

περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον κακαριςμό με αζρα του εςωτερικοφ των μθχανθμάτων (Θ/Υ και 

εκτυπωτζσ) ζλεγχο των ανεμιςτιρων, ζλεγχο κερμοκραςίασ των επεξεργαςτϊν, αντικατάςταςθ τθσ 

μπαταρίασ bios όπου απαιτείται. Επίςθσ για τουσ εκτυπωτζσ κα προβαίνει ςε ζλεγχο και κακαριςμό των 

ράουλων προϊκθςθσ του χαρτιοφ και εκτίμθςθσ τθσ κατάςταςθσ του φοφρνου του εκτυπωτι. Πλεσ οι 

ανωτζρω εργαςίεσ κα αποτυπϊνονται ςε τεχνικά δελτία εργαςιϊν τα οποία κα υπογράφονται από τον 

τεχνικό τθσ Αναδόχου και τον υπεφκυνο του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ τθσ κάκε υπθρεςίασκαι ςε 

θμερολόγιο εργαςιϊν προλθπτικισ ςυντιρθςθσ που κα δθμιουργθκεί από τθν Ανάδοχο για το ςκοπό αυτό 

ςε ςυνεννόθςθ με κάκε υπθρεςία. 
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7) Για το ςφνολο των ανταλλακτικϊν που καλφπτονται από τθ ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ (π.χ. τροφοδοτικά 

Θ/Υ, μθτρικζσ κάρτεσ, rollers εκτυπωτϊν κλπ) κα υπάρχει επαρκζσ ετοιμοπαράδοτο απόκεμα ςτθν 

αποκικθ του Αναδόχου ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 30% του ςυνόλου του υλικοφ μζρουσ τθσ κάκε 

υπθρεςίασ. Τα υλικά αυτά κα είναι υποχρεωτικά καινοφργια και με εγγφθςθ. Αυτό κα αποδεικνφεται με 

ζγγραφθ βεβαίωςθ του Αναδόχου κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ και θ αντικατάςταςθ/επιςκευι κα 

γίνεται ςτο χϊρο τθσ εκάςτοτε υπθρεςίασ εντόσ 24 ωρϊν από τθν επιβεβαίωςθ τθσ διάγνωςθσ τθσ βλάβθσ 

από τον τεχνικό τθσ Αναδόχου. Για το ςφνολο του χρόνου επίςκεψθσ-διάγνωςθσ-επιςκευισ ι 

αντικατάςταςθσ ορίηεται το ανϊτερο 3 εργάςιμεσ θμζρεσ. Σε περίπτωςθ αναιτιολόγθτθσ κακυςτζρθςθσ κα 

ορίηεται ριτρα αποηθμίωςθσ τθσ υπθρεςίασ χωρίσ να παφει θ υποχρζωςθ αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ από 

τον Ανάδοχο. Υπζρβαςθ του ορίου των τριϊν θμερϊν (με ανϊτερο όριο τισ 10 εργάςιμεσ) επιτρζπεται 

μόνο ςτθν περίπτωςθ που τα ανταλλακτικά που απαιτοφνται δεν είναι διακζςιμα από Ελλθνικι 

αντιπροςωπεία.  

8) Ραρουςία τεχνικοφ τθσ Αναδόχου: 

• Θα προβλζπεται θ παρουςία τεχνικοφ του Αναδόχου τουλάχιςτον 3 θμζρεσ τθν εβδομάδα και ϊρεσ από 

08.00-16.00 αποκλειςτικά για τισ ανάγκεσ του Εφετείου Ακθνϊν. 

• Θα προβλζπεται θ παρουςία τεχνικοφ του Αναδόχου τουλάχιςτον 1 θμζρα τθν εβδομάδα και ϊρεσ από 

08.00-16.00 αποκλειςτικά για τισ ανάγκεσ των λοιπϊν υπθρεςιϊν που ςτεγάηονται ςτο Μζγαρο του 

Εφετείου Ακθνϊν και καλφπτονται από τθν παροφςα Σφμβαςθ. 

• Θα προβλζπεται θ προλθπτικι επίςκεψθ τεχνικοφ τθσ αναδόχου εταιρείασ ςτισ λοιπζσ υπθρεςίεσ για τον 

ζλεγχο του μθχανογραφικοφ υλικοφ και για παροχι ςυμβουλϊν για τθν όςο το δυνατό καλφτερθ 

λειτουργία τθσ μθχανογράφθςθσ. Θ επίςκεψθ κα γίνεται τουλάχιςτον μία (1) φορά ανά τρίμθνο, ι και 

ςυχνότερα αν αυτό κρικεί απαραίτθτο από τισ υπθρεςίεσ. Κατά τθν επίςκεψθ κα ςυμπλθρϊνεται τεχνικό 

δελτίο το οποίο κα αποςτζλλεται κάκε τρίμθνο μαηί με τα λοιπά δικαιολογθτικά πλθρωμισ ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι από τθν Ανάδοχο.  

9) Τθ διαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ των λειτουργικϊν ςυςτθμάτων των Θ/Υ με τον ζλεγχο τουσ ωσ 

προσ τθν ενθμερότθτα τουσ (updates) από τον καταςκευαςτι του λειτουργικοφ. 

10) Οι υπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ κα παρζχονται όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ του ζτουσ (από Δευτζρα 

ζωσ και Ραραςκευι), εκτόσ των επιςιμων αργιϊν και κατά τισ εργάςιμεσ ϊρεσ, από 08:00 μζχρι και 19:00. 

Κατ’ εξαίρεςθ και μόνο για περιπτϊςεισ ζκτακτεσ (εργαςίεσ ςυντιρθςθσ εξυπθρετθτϊν, εργαςίεσ 

παραμετροποίθςθσ δικτυακϊν ςυςκευϊν) κα μπορεί να απαςχολθκεί το προςωπικό τθσ Αναδόχου και 

θμζρα Σάββατο κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν κάκε υπθρεςία. 

11) Οι προςφζροντεσ κα πρζπει να διακζτουν ςε ιςχφ και να κατακζςουν πιςτοποιθτικά εξαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ ι ιςοδφναμων πιςτοποιθτικϊν. 

ISO 9001    Διαχείριςθ ποιότθτασ 
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ISO14001  Διαχείριςθ περιβάλλοντοσ και περιβαλλοντικισ προςταςίασ 

ISO18001  Διαχείριςθ ςυςτιματοσ υγείασ και αςφάλειασ εργαηομζνων 

ISO 27001 Διαχείριςθ αςφάλειασ δεδομζνων και πλθροφοριϊν      

 

12) Οι προςφζροντεσ κα πρζπει να διακζτουν προςωπικό κατάλλθλο για τθν τεχνικι υποςτιριξθ που 

ανωτζρω περιγράφεται. Αυτό κα αποδεικνφεται με τθν κατάκεςθ ςχετικϊν πιςτοποιιςεων τόςο ςε 

κζματα διαχείριςθσ και λειτουργίασ server (π.χ. MSCA) όςο και ςε κζματα δικτφου (π.χ. CCNA).Ειδικότερα, 

ο τεχνικόσ που κα απαςχολείται ςτο Εφετείο Ακθνϊν κα πρζπει να διακζτει κατ’ ελάχιςτο τισ ακόλουκεσ 

πιςτοποιιςεισ: 1)MTA: Windows Operating System Fundamentals για λειτουργικά ςυςτιματα, 2) 

Lexmark,HP, Samsung, Technician Certification για επιςκευι εκτυπωτϊν αντίςτοιχθσ μάρκασ και 3) MTA 

Windows Server Fundamentals 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να κατακζςει κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ λίςτα του προςωπικοφ που κα 

απαςχολθκεί ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ (Ομάδα Ζργου) κακϊσ και τον υπεφκυνο του ζργου ςυνολικά ο 

οποίοσ κα αναλάβει τθν διαχείριςθ τθσ πιςτισ εφαρμογισ των όρων τθσ Σφμβαςθσ και τθν επικοινωνία με 

τον υπεφκυνο τθσ κάκε υπθρεςίασ. Θ γνωςτοποίθςθ βλάβθσ κα γίνεται αποκλειςτικά με email και θ 

θμερομθνία αποςτολισ του μθνφματοσ κα λαμβάνεται υπ’όψθ για τθν τιρθςθ των προκεςμιϊν από τθν 

Ανάδοχο και τθν τυχόν επιβολι ποινικισ ριτρασ ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ απόκριςθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI –Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ 

 

A/A ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
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1 Τθν τθλεφωνικι αλλά και ςτο χϊρο τθσ εκάςτοτε υπθρεςίασ, 

παροχι τεχνικισ κάλυψθσ του μθχανογραφικοφ εξοπλιςμοφ 

(Υλικοφ *hardware+ και Λειτουργικοφ Λογιςμικοφ *software] 

μζρουσ). Θ παραπάνω τεχνικι κάλυψθ κα περιλαμβάνει τθ 

διόρκωςθ όλων των τυχόν προβλθμάτων/βλαβϊν που κα 

προκφπτουν από τθ χριςθ του παραπάνω εξοπλιςμοφ, είτε 

οφείλονται ςε λάκοσ χειριςμό των χρθςτϊν είτε ςε αςτοχία 

αυτοφ (εξοπλιςμοφ). Σε περίπτωςθ πλιρουσ καταςτροφισ των 

δεδομζνων οποιουδιποτε θλεκτρονικοφ υπολογιςτι (Θ/Υ), ι 

των εξυπθρετθτϊν (servers), θ ανάδοχοσ εταιρεία είναι 

υποχρεωμζνθ να επανεγκαταςτιςει  το λογιςμικό που είχε 

προθγουμζνωσ εγκατεςτθμζνο ο παραπάνω Θ/Υ ι server και να 

επαναφζρει τα δεδομζνα του από το πιο πρόςφατο αντίγραφο 

αςφαλείασ. Το παραπάνω λογιςμικό και τα αντίγραφα 

αςφαλείασ κα τα παρζχει θ εκάςτοτε υπθρεςία. 

 

ΝΑΙ   

2 Τθν παρακολοφκθςθ και παροχι τεχνικισ κάλυψθσ ςε κζματα 

Δικτφου Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν τθσ εκάςτοτε υπθρεςίασ. Θ 

παραπάνω τεχνικι κάλυψθ κα περιλαμβάνει τθ διόρκωςθ όλων 

των τυχόν προβλθμάτων/βλαβϊν που κα προκφπτουν ςτο 

παραπάνω δίκτυο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δομθμζνθσ 

καλωδίωςθσ (διαδρομι δικτφου από τον εκάςτοτε Θ/Υ μζχρι 

τον τερματιςμό ςτθν πρίηα δικτφου). Ππου απαιτείται 

αντικατάςταςθ patchcord λόγω φκοράσ κα γίνεται από τον 

Ανάδοχο χωρίσ επιπλζον χρζωςθ τθσ Υπθρεςίασ. Σε κζματα που 

άπτονται τθσ καλισ λειτουργίασ του δικτφου, ο Ανάδοχοσ κα 

πρζπει με κατάλλθλο προςωπικό να ςυνδράμει ςτθν βζλτιςτθ 

αξιοποίθςθ τθσ δικτυακισ υποδομισ τθσ κάκε υπθρεςίασ, 

προβαίνοντασ ςε ενζργειεσ ελζγχου και παραμετροποίθςθσ των 

ςυςκευϊν αυτϊν, όπου απαιτείται κατόπιν αιτιματοσ τθσ κάκε 

υπθρεςίασ.  

ΝΑΙ 

  

3 Τθν κάλυψθ του κόςτουσ επιςκευισ (εργαςίασ και 

ανταλλακτικϊν) του μθχανογραφικοφ εξοπλιςμοφ τθσ εκάςτοτε 

υπθρεςίασ. Για τθν επιςκευι των ςυςκευϊν ωσ ανταλλακτικά 

και αναλϊςιμα κεωροφνται αυτά που προδιαγράφουν οι 

ΝΑΙ 
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καταςκευάςτριεσ εταιρείεσ ωσ τζτοια. Κατάςταςθ αναλυτικι 

των ανταλλακτικϊν και αναλωςίμων τα οποία καλφπτονται 

από τθν προςφορά κα πρζπει να κατατεκεί από τον 

προςφζροντα. Εφόςον δεν κατατεκεί αναλυτικι κατάςταςθ 

κα κεωροφνται το ςφνολο των ειδϊν καλυπτόμενα από τθν 

προςφορά.Τα ανταλλακτικά που κα χρθςιμοποιοφνται κα είναι 

επϊνυμα και καινοφργια, άλλωσ κα είναι ςυμβατά αλλά ςε 

κάκε περίπτωςθ κα είναι καινοφργια και μθ 

ανακαταςκευαςμζνα, οφτε χρθςιμοποιθμζνα.  

4 Θ απόκριςθ ςτθν αναγγελία βλάβθσ κα γίνεται το αργότερο 

εντόσ τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ και ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ τθσ 

βλάβθσ δεν κα υπερβαίνει τισ δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ. Στθν 

περίπτωςθ που για λόγουσ ανωτζρασ βίασ (ζλλειψθ 

ςυγκεκριμζνου ανταλλακτικοφ) δεν είναι δυνατι θ ολοκλιρωςθ 

τθσ επιςκευισ εντόσ 48 ωρϊν, τότε με δαπάνεσ του Αναδόχου, ο 

εξοπλιςμόσ κα αντικακίςταται προςωρινά με άλλον ίδιων ι 

ανϊτερων χαρακτθριςτικϊν. Ο εξοπλιςμόσ τθσ υπθρεςίασ ςε 

αυτι τθν περίπτωςθ με δαπάνεσ του Αναδόχου μεταφζρεται 

προςωρινά και μζχρι τθν επιςκευι του ςτισ εγκαταςτάςεισ του 

Αναδόχου. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, ο χρόνοσ από τθν αρχικι 

αναγγελία βλάβθσ μζχρι τθν επιςτροφι του εξοπλιςμοφ 

επιςκευαςμζνου, δφναται να φτάςει τισ δζκα (10) εργάςιμεσ 

θμζρεσ. Κακυςτζρθςθ πζραν των δζκα εργαςίμων επιςφρει 

ριτρεσ. Ειδικά, ςε ότι αφορά τουσ κεντρικοφσ εξυπθρετθτζσ 

(servers) ςε περίπτωςθ βλάβθσ υλικοφ μζρουσ (π.χ. hardware, 

HDD, τροφοδοτικά) θ ανάδοχοσ εταιρεία υποχρεοφται για τθν 

άμεςθ επιςκευι τουσ. Για το ςκοπό αυτό κα πρζπει να διακζτει 

επαρκζσ απόκεμα από τα υλικά αυτά τα οποία κα πρζπει το 

αργότερο εντόσ 24 ωρϊν από τθν αναγγελία τθσ βλάβθσ να 

αντικακίςτανται. Το κόςτοσ αγοράσ και ςυντιρθςθσ των 

ςυςκευϊν/υλικϊν αντικατάςταςθσ (Θ/Υ, Servers, οκόνεσ, 

εκτυπωτζσ, switches, router κλπ.) καλφπτεται από τθν εταιρεία.  

ΝΑΙ 

  

5 Σε περίπτωςθ βλάβθσ εξοπλιςμοφ, που είναι εκτόσ εγγφθςθσ, 

και το απαιτοφμενο κόςτοσ επιςκευισ του, υπερβαίνει τθν αξία 

του προσ επιςκευι εξοπλιςμοφ, τότε αυτό αντικακίςταται 

ΝΑΙ 
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άμεςα, με εξοπλιςμό ίςθσ ι ανϊτερθσ τεχνολογίασ, καινοφργιο 

ι ανακαταςκευαςμζνο (refurbished), με εγγφθςθ καλισ 

λειτουργίασ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ. Εάν αυτό ςυμβεί ςε Θ/Υ 

τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν άμεςθ αντικατάςταςι του 

με Θ/Υ ανακαταςκευαςμζνο με πιςτοποίθςθ ADISA (GRADE A). 

Ο μθ επιςκευάςιμοσ εξοπλιςμόσ κα αποςφρεται και κα 

παραμζνει ςτθν αποκικθ τθσ εκάςτοτε υπθρεςίασ μζχρι τθν 

ανακφκλωςι του. 

Ειδικά για τον δικτυακό εξοπλιςμό, ο χρόνοσ επιςκευισ ι 

αντικατάςταςισ του ορίηεται αυςτθρά ςε δφο (2) εργάςιμεσ 

θμζρεσ, ενϊ θ αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ του δικτφου κα 

πρζπει να γίνεται αυκθμερόν, με εξοπλιςμό κυριότθτασ του 

Αναδόχου ίδιασ ι καλφτερθσ τεχνολογίασ.  

6 Ρρολθπτικι ςυντιρθςθ Θ/Υ, εκτυπωτϊν: ο Ανάδοχοσ ςε 

ςυνεννόθςθ με το Τμιμα Μεκόδων, Οργάνωςθσ και 

Ρλθροφορικισ (ι το αντίςτοιχο τμιμα κάκε υπθρεςίασ) κα 

προβεί 2 φορζσ κατά τθ διάρκεια τθσ ετιςιασ ςφμβαςθσ (4ο και 

10ο μινα) ςε προλθπτικι ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ θ οποία 

κα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον κακαριςμό με αζρα του 

εςωτερικοφ των μθχανθμάτων (Θ/Υ και εκτυπωτζσ) ζλεγχο των 

ανεμιςτιρων, ζλεγχο κερμοκραςίασ των επεξεργαςτϊν, 

αντικατάςταςθ τθσ μπαταρίασ bios όπου απαιτείται. Επίςθσ για 

τουσ εκτυπωτζσ κα προβαίνει ςε ζλεγχο και κακαριςμό των 

ράουλων προϊκθςθσ του χαρτιοφ και εκτίμθςθσ τθσ 

κατάςταςθσ του φοφρνου του εκτυπωτι. Πλεσ οι ανωτζρω 

εργαςίεσ κα αποτυπϊνονται ςε τεχνικά δελτία εργαςιϊν τα 

οποία κα υπογράφονται από τον τεχνικό τθσ Αναδόχου και τον 

υπεφκυνο του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ τθσ κάκε υπθρεςίασ και 

ςε θμερολόγιο εργαςιϊν προλθπτικισ ςυντιρθςθσ που κα 

δθμιουργθκεί από τθν Ανάδοχο για το ςκοπό αυτό ςε 

ςυνεννόθςθ με κάκε υπθρεςία.  

ΝΑΙ 

  

7 Για το ςφνολο των ανταλλακτικϊν που καλφπτονται από τθ 

ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ (π.χ. τροφοδοτικά Θ/Υ, μθτρικζσ κάρτεσ, 

rollers εκτυπωτϊν κλπ) κα υπάρχει επαρκζσ ετοιμοπαράδοτο 

απόκεμα ςτθν αποκικθ του Αναδόχου ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 

ΝΑΙ 
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30% του ςυνόλου του υλικοφ μζρουσ τθσ κάκε υπθρεςίασ. Τα 

υλικά αυτά κα είναι υποχρεωτικά καινοφργια και με εγγφθςθ. 

Αυτό κα αποδεικνφεται με ζγγραφθ βεβαίωςθ του Αναδόχου 

κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ και θ 

αντικατάςταςθ/επιςκευι κα γίνεται ςτο χϊρο τθσ εκάςτοτε 

υπθρεςίασ εντόσ 24 ωρϊν από τθν επιβεβαίωςθ τθσ διάγνωςθσ 

τθσ βλάβθσ από τον τεχνικό τθσ Αναδόχου. Για το ςφνολο του 

χρόνου επίςκεψθσ-διάγνωςθσ-επιςκευισ ι αντικατάςταςθσ 

ορίηεται το ανϊτερο 3 εργάςιμεσ θμζρεσ. Σε περίπτωςθ 

αναιτιολόγθτθσ κακυςτζρθςθσ κα ορίηεται ριτρα αποηθμίωςθσ 

τθσ υπθρεςίασ χωρίσ να παφει θ υποχρζωςθ αποκατάςταςθσ 

τθσ βλάβθσ από τον Ανάδοχο. Υπζρβαςθ του ορίου των τριϊν 

θμερϊν (με ανϊτερο όριο τισ 10 εργάςιμεσ) επιτρζπεται μόνο 

ςτθν περίπτωςθ που τα ανταλλακτικά που απαιτοφνται δεν 

είναι διακζςιμα από Ελλθνικι αντιπροςωπεία.  

 

8  Ραρουςία τεχνικοφ τθσ Αναδόχου: 

• Θα προβλζπεται θ παρουςία τεχνικοφ του Αναδόχου 

τουλάχιςτον 3 θμζρεσ τθν εβδομάδα και ϊρεσ από 08.00-16.00 

αποκλειςτικά για τισ ανάγκεσ του Εφετείου Ακθνϊν. 

• Θα προβλζπεται θ παρουςία τεχνικοφ του Αναδόχου 

τουλάχιςτον 1 θμζρα τθν εβδομάδα και ϊρεσ από 08.00-16.00 

αποκλειςτικά για τισ ανάγκεσ των λοιπϊν υπθρεςιϊν που 

ςτεγάηονται ςτο Μζγαρο του Εφετείου Ακθνϊν και καλφπτονται 

από τθν παροφςα Σφμβαςθ. 

• Θα προβλζπεται θ προλθπτικι επίςκεψθ τεχνικοφ τθσ 

αναδόχου εταιρείασ ςτισ λοιπζσ υπθρεςίεσ για τον ζλεγχο του 

μθχανογραφικοφ υλικοφ και για παροχι ςυμβουλϊν για τθν 

όςο το δυνατό καλφτερθ λειτουργία τθσ μθχανογράφθςθσ. Θ 

επίςκεψθ κα γίνεται τουλάχιςτον μία (1) φορά ανά τρίμθνο, ι 

και ςυχνότερα αν αυτό κρικεί απαραίτθτο από τισ υπθρεςίεσ. 

Κατά τθν επίςκεψθ κα ςυμπλθρϊνεται τεχνικό δελτίο το οποίο 

κα αποςτζλλεται κάκε τρίμθνο μαηί με τα λοιπά δικαιολογθτικά 

πλθρωμισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι από τθν Ανάδοχο.  

ΝΑΙ 
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9 Τθ διαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ των λειτουργικϊν 

ςυςτθμάτων των Θ/Υ με τον ζλεγχο τουσ ωσ προσ τθν 

ενθμερότθτα τουσ (updates) από τον καταςκευαςτι του 

λειτουργικοφ. 

ΝΑΙ 

  

10 Οι υπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ κα παρζχονται όλεσ τισ 

εργάςιμεσ θμζρεσ του ζτουσ (από Δευτζρα ζωσ και Ραραςκευι), 

εκτόσ των επιςιμων αργιϊν και κατά τισ εργάςιμεσ ϊρεσ, από 

08:00 μζχρι και 19:00. Κατ’ εξαίρεςθ και μόνο για περιπτϊςεισ 

ζκτακτεσ (εργαςίεσ ςυντιρθςθσ εξυπθρετθτϊν, εργαςίεσ 

παραμετροποίθςθσ δικτυακϊν ςυςκευϊν) κα μπορεί να 

απαςχολθκεί το προςωπικό τθσ Αναδόχου και θμζρα Σάββατο 

κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν κάκε υπθρεςία. 

ΝΑΙ 

  

11  Οι προςφζροντεσ κα πρζπει να διακζτουν ςε ιςχφ και να 

κατακζςουν πιςτοποιθτικά εξαςφάλιςθσ ποιότθτασ ι 

ιςοδφναμων πιςτοποιθτικϊν. 

ISO 9001    Διαχείριςθ ποιότθτασ 

ISO14001  Διαχείριςθ περιβάλλοντοσ και περιβαλλοντικισ 

προςταςίασ 

ISO18001  Διαχείριςθ ςυςτιματοσ υγείασ και αςφάλειασ 

εργαηομζνων 

ISO 27001 Διαχείριςθ αςφάλειασ δεδομζνων και πλθροφοριϊν   

 

ΝΑΙ 

  

12 Οι προςφζροντεσ κα πρζπει να διακζτουν προςωπικό 

κατάλλθλο για τθν τεχνικι υποςτιριξθ που ανωτζρω 

περιγράφεται. Αυτό κα αποδεικνφεται με τθν κατάκεςθ 

ςχετικϊν πιςτοποιιςεων τόςο ςε κζματα διαχείριςθσ και 

λειτουργίασ server (π.χ. MSCA) όςο και ςε κζματα δικτφου (π.χ. 

CCNA).Ειδικότερα, ο τεχνικόσ που κα απαςχολείται ςτο Εφετείο 

Ακθνϊν κα πρζπει να διακζτει κατ’ ελάχιςτο τισ ακόλουκεσ 

πιςτοποιιςεισ: 1)MTA: Windows Operating System 

Fundamentals για λειτουργικά ςυςτιματα, 2) Lexmark,HP, 

Samsung, Technician Certification για επιςκευι εκτυπωτϊν 

αντίςτοιχθσ μάρκασ και 3) MTA Windows Server Fundamentals. 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να κατακζςει κατά τθν υπογραφι τθσ 

Σφμβαςθσ λίςτα του προςωπικοφ που κα απαςχολθκεί ςτο 

ΝΑΙ 

  





 

Σελίδα 80 

πλαίςιο τθσ παροφςασ (Ομάδα Ζργου) κακϊσ και τον υπεφκυνο 

του ζργου ςυνολικά ο οποίοσ κα αναλάβει τθν διαχείριςθ τθσ 

πιςτισ εφαρμογισ των όρων τθσ Σφμβαςθσ και τθν επικοινωνία 

με τον υπεφκυνο τθσ κάκε υπθρεςίασ. Θ γνωςτοποίθςθ βλάβθσ 

κα γίνεται αποκλειςτικά με email και θ θμερομθνία αποςτολισ 

του μθνφματοσ κα λαμβάνεται υπ’όψθ για τθν τιρθςθ των 

προκεςμιϊν από τθν Ανάδοχο και τθν τυχόν επιβολι ποινικισ 

ριτρασ ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ απόκριςθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ  

1  Ε ΦΕΣΕΘΟ ΑΘ ΗΝΩΝ  
ΚΟΣΟ  ΤΝ ΣΗΡΗΗ ΤΛ ΘΚΟΤ  

 Μ ΕΡΟΤ ΠΛΗ ΡΟΦΟΡΘΚΗ   
 ………. .  

2  ΕΘ ΑΓΓΕΛΘ Α Ε ΦΕ ΣΩΝ ΑΘ ΗΝΩΝ  
ΚΟΣΟ  ΤΝ ΣΗΡΗΗ ΤΛ ΘΚΟΤ  

 Μ ΕΡΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΚΗ   
 ………. .  

3  
Θ ΑΣΡΟΔΘΚ Α ΣΘΚΗ ΤΠΗΡΕ Θ Α 

ΑΘ Η ΝΩΝ  
ΚΟΣΟ  ΤΝ ΣΗΡΗΗ ΤΛ ΘΚΟΤ 

ΜΕΡΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΚΗ    ………. .  
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4  ΤΠΟΘΗ ΚΟ ΦΤΛ ΑΚΕΘΟ ΑΘ ΗΝΩΝ  ΚΟΣΟ  ΤΝ ΣΗΡΗΗ ΤΛ ΘΚΟΤ 
ΜΕΡΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΚΗ    ………. .  

5  
ΤΠΟΘΗ ΚΟ ΦΤΛ ΑΚΕΘΟ 

Υ ΑΛ ΑΝΔΡΘΟΤ  
ΚΟΣΟ  ΤΝ ΣΗΡΗΗ ΤΛ ΘΚΟΤ 

ΜΕΡΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΚΗ    ………. .  

6  
ΔΘΕΤΘΤΝ Η  ΕΠΘΜΕΛΗΣΩΝ 

ΑΝ ΗΛΘΚΩΝ  Κ ΑΘ  ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ 
ΑΡ ΩΓΗ  

ΚΟΣΟ  ΤΝ ΣΗΡΗΗ ΤΛ ΘΚΟΤ 
ΜΕΡΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΚΗ    ………. .  

7  
ΕΣ ΑΘΡΕ Θ Α ΠΡΟ Σ ΑΘ Α 

ΑΝ ΗΛΘΚΩΝ  
ΚΟΣΟ  ΤΝ ΣΗΡΗΗ ΤΛ ΘΚΟΤ 

ΜΕΡΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΚΗ    ………. .  

8  
ΤΠΟΘΗ ΚΟ ΦΤΛ ΑΚΕΘΟ 

ΑΥ ΑΡ ΝΩΝ  
ΚΟΣΟ  ΤΝ ΣΗΡΗΗ ΤΛ ΘΚΟΤ 

ΜΕΡΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΚΗ    ………. .  

9  
ΤΠΟΘΗ ΚΟ ΦΤΛ ΑΚΕΘΟ 

ΕΛΕΤΘΝ Α  
ΚΟΣΟ  ΤΝ ΣΗΡΗΗ ΤΛ ΘΚΟΤ 

ΜΕΡΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΚΗ    ………. .  

10  
ΤΠΟΘΗ ΚΟ ΦΤΛ ΑΚΕΘΟ 

ΖΩΓΡ ΑΦΟΤ  
ΚΟΣΟ  ΤΝ ΣΗΡΗΗ ΤΛ ΘΚΟΤ 

ΜΕΡΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΚΗ    ………. .  

11  
ΤΠΟΘΗ ΚΟ ΦΤΛ ΑΚΕΘΟ 

ΗΛ ΘΟΤΠΟΛΗ  
ΚΟΣΟ  ΤΝ ΣΗΡΗΗ ΤΛ ΘΚΟΤ 

ΜΕΡΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΚΗ    ………. .  

12  
ΤΠΟΘΗ ΚΟ ΦΤΛ ΑΚΕΘΟ 

ΚΕΡ ΑΣΕ Α  
ΚΟΣΟ  ΤΝ ΣΗΡΗΗ ΤΛ ΘΚΟΤ 

ΜΕΡΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΚΗ    ………. .  

13  
ΤΠΟΘΗ ΚΟ ΦΤΛ ΑΚΕΘΟ 

ΚΗ ΦΘ Θ Α  
ΚΟΣΟ  ΤΝ ΣΗΡΗΗ ΤΛ ΘΚΟΤ 

ΜΕΡΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΚΗ    ………. .  

14  
ΤΠΟΘΗ ΚΟ ΦΤΛ ΑΚΕΘΟ ΝΕΑ  

ΘΩΝΘ Α  
ΚΟΣΟ  ΤΝ ΣΗΡΗΗ ΤΛ ΘΚΟΤ 

ΜΕΡΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΚΗ    ………. .  

15  
ΤΠΟΘΗ ΚΟ ΦΤΛ ΑΚΕΘΟ 

ΜΕΓ ΑΡΩΝ  
ΚΟΣΟ  ΤΝ ΣΗΡΗΗ ΤΛ ΘΚΟΤ 

ΜΕΡΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΚΗ    ………. .  

16  
ΤΠΟΘΗ ΚΟ ΦΤΛ ΑΚΕΘΟ 

Π ΑΠ ΑΓ ΟΤ  
ΚΟΣΟ  ΤΝ ΣΗΡΗΗ ΤΛ ΘΚΟΤ 

ΜΕΡΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΚΗ    ………. .  

 

Σο ζςνολικό ηίμημα για ηην εηήζια ζςνηήπηζη ηος ςλικού μέποςρ εξοπλιζμού πληποθοπικήρ όλων ηων ανωηέπω ςπηπεζιών 
απμοδιόηηηαρ ηος Εθεηείος Αθηνών ανέπσεηαι ζηο ζςνολικό ποζό ηων ………………………………………………………σωπίρ 
ΦΠΑ και ζηο ζςνολικό ποζό ……………………………….……………………….. με Φ.Π.Α.(24%) 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ V – Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ  ......................................................................................................................................... 

Κατάςτθμα ......................................................................................................................................................  

Θμερομθνία Ζκδοςθσ ................................................  

Ευρϊ 5% επί του κακαροφ ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ 

Ρροσ 

Το Εφετείο Ακθνϊν 

Κυρίλλου Λουκάρεωσ 14 
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11522-ΑΘΘΝΑ 

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α ...................................................................... ΕΥΩ 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, 

παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, του ποςοφ των ευρϊ…………. υπζρ τθσ 

Εταιρείασ ………….        Α.Φ.Μ. …………..      Δ/νςθ ………………….ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ των 

Εταιρειϊν α)... β)... ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων 

μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ υπ’ αρικμ. 

……………………. Σφμβαςθσ, με τίτλο………………………………………………………………………………………,  που αφορά ςτο 

Διαγωνιςμό τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ του Εφετείου Ακθνϊν ςυνολικισ αξίασ 35.662,40 Ευρϊ, για το ζργο τθσ 

παροχισ υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ υλικοφ μζρουσ εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ όλων των υπθρεςιϊν 

αρμοδιότθτασ του Εφετείου Ακθνϊν, με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν …………………., 

ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμό …………………. Διακιρυξθ. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω Εταιρείασ που απορρζουν από τθν καλι 

εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω ςφμβαςθσ κακ' όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςθ ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ, ολικά ι μερικά, 

χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ 

εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με τθν 

προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν  .............................................................................................................  

(ΣΘΜΕΙΩΣΘ: Για τθν Τράπεηα ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά δφο (2) μινεσ του ςυμβατικοφ 

χρόνου παράδοςθσ του ζργου όπωσ αναφζρεται ςτθ ςφμβαςθ). 

 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, 

ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από 

το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ VI- ΤΕΥΔ  

 

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχιi  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 

ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
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φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: *ΕΡΙΤΟΡΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΤΘΣ ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΘΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΘΝΩΝ+ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *3286+ 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΚΥΙΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΕΩΣ 15, ΑΘΘΝΑ, Τ.Κ. 11522+ 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Α. ΜΡΑΛΑΧΟΥΤΘΣ+ 

- Τθλζφωνο: *210-6404206] 

- Θλ. ταχυδρομείο: *a.mpalahoutis@efeteioathinon.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): *www.efeteioathinon.gr] 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): *ετιςια ςυντιρθςθ υλικοφ μζρουσ εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ όλων των υπθρεςιϊν 

αρμοδιότθτασ Εφετείου Ακθνϊν και ςυγκεκριμζνα: του Εφετείου Ακθνϊν, τθσ Ειςαγγελίασ 

Εφετϊν Ακθνϊν, τθσ Ιατροδικαςτικισ υπθρεςίασ Ακθνϊν, του Υποκθκοφυλακείου Ακθνϊν, του 

Υποκθκοφυλακείου Χαλανδρίου, του Τμιματοσ Επιμελθτϊν Ανθλίκων, τθσ Εταιρείασ Ρροςταςίασ 

Ανθλίκων Ακθνϊν και των Υποκθκοφυλακείων Αχαρνϊν, Ελευςίνασ,  Ηωγράφου, Θλιοφπολθσ, 

Κερατζασ, Κθφιςιάσ,  Νζασ Ιωνίασ,  Μεγάρων,  Ραπάγου, Ρεριςτερίου, ςφνολο δεκαεφτά (17) 

υπθρεςίεσ. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 

δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) 50323000-5 και 50320000-4 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *+ 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΥΡΘΕΣΙΕΣ+ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *-] 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): [-] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii: 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

  

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοiv: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 

τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 
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πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 

φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   

(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 

κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvi 

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 

Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 

δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 

είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 

παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 

ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ 

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 

τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτθxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiii· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxv το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvi 

Εάν ναι, αναφζρετεxvii: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): [   ],  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xviii 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

*+ Ναι *+ Πχι  
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(«αςηοκάθαπζη»)
xix; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxx: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxii 

ΦΟΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):xxiii 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxxiv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 

παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxv : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvi 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

[.......................] 
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Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην 

ύπαπξη ηςσόν ςφγκρουςθσ 

ςυμφερόντωνxxviii, λόγω τθσ ςυμμετοχισ του 

ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

[.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxix; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxx κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
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λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) είναι ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a 
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 

IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 

ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 

αναφζρονταιxxxi, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάνxxxii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 

πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 

αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ 

ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 

δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i 

 

 

 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 

των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊκαι/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

v
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vi
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

vii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

viii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

ix
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

x
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xi
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 
τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 
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xiii

 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 
εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xv
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxi
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxvii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxix
 Ρρβλ άρκρο 48. 





 

Σελίδα 100 

                                                                                                                                                                                                 
xxx

  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxi
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxii
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ. 
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