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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

 

Α/Α Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) 

 

 

1) 44056,  2) 44057 και 3) 44058 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ). 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 
ΤΟ ΕΡΓΟ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ). 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

[σε τρία (3) ΤΜΗΜΑΤΑ] 

 

ΤΜΗΜΑ (Α):  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (200) ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Η/Υ ΜΕΤΑ ΤΩΝ      

                          ΟΘΟΝΩΝ ΤΟΥΣ,  

 

ΤΜΗΜΑ (B):  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ Η/Υ και  

 

ΤΜΗΜΑ  (Γ):  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ        

                          ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 

 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Σύμβαση Προμηθειών 

 

Ταξινόμηση κατά (CPV):  

30213000-5 (Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές). 

30211200-3 (Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή). 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

Ηλεκτρονικός Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με 

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει μόνο της τιμής. 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των  

€ 421.600,00  περιλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (3) 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

ΤΜΗΜΑ (Α):     € 150.000,00 άνευ ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ (Β):     €    90.000,00  άνευ ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ (Γ):      €  100.000,00 άνευ ΦΠΑ 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 

της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΛΣΤΑΤ) - (ΚΑΕ 7123) του 

οικονομικού έτους 2017.  

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 

(180) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού.  

 

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΤΜΗΜΑ (Α):  

Ένας (1) μήνας από την επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής 

της Σύμβασης με τον ανάδοχο.   

 

ΤΜΗΜΑ (Β):   

Δύο (2) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής της 

Σύμβασης με τον ανάδοχο.     

 

ΤΜΗΜΑ (Γ):   

Δύο (2) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής της 

Σύμβασης με τον ανάδοχο.     

 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

Ως οι συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 

 

 

ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
(%) 

 

Κατά την εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει παρακράτηση στην 

καθαρή αξία: 

- παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου εισοδήματος (%) 
σύμφωνα με το άρθ.64 του Ν.4172/2013, όπως ισχύει. 

- κράτηση 0,06% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Συμβάσεων), πλέον του νομίμου τέλους χαρτοσήμου 

και της επ’ αυτού εισφοράς υπέρ ΟΓΑ. 

- κράτηση 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ (Αρχή Εκδίκασης Προδικαστικών 

Προσφυγών), πλέον του νομίμου τέλους χαρτοσήμου και της επ’ 

αυτού εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 

- οποιαδήποτε άλλη κράτηση τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη   

διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης με τον Ανάδοχο. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

 

Επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46 & ΕΠΟΝΙΤΩΝ 

Πόλη ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 185 10 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο 213 135 3154, 2241 

Φαξ 213 135 3158 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  p.papadias@statistics.gr, 

s.katsirelou@statistics.gr 

Αρμόδιοι για πληροφορίες κος Παναγιώτης Παπαδιάς –  

κα Σταυρούλα Κατσιρέλου 

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

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή και ανήκει στις Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

την προαναφερθείσα διεύθυνση και την ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ www.statistics.gr   

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθ.27 του N.4412/2016.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΚΑΕ) 7123 και 

βαρύνει τις πιστώσεις του οικονομικού έτους 2017. 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

 

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης αποτελεί :  

A) Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (200) ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Η/Υ, ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΤΟΥΣ,  

 

Β) Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ Η/Υ και 

 

Γ) Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,  

 

όπως περιγράφονται αναλυτικά στο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ) της παρούσας. 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 30213000-5 (Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές). 

                             30211200-3 (Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή). 

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τρία (3) ΤΜΗΜΑΤΑ: 

ΤΜΗΜΑ (Α): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (200) ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Η/Υ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΤΟΥΣ», εκτιμώμενης αξίας 

μέχρι € 150.000,00 πλέον ΦΠΑ € 36.000,00  με χρονική διάρκεια έργου ένα (1) μήνα. 

 

ΤΜΗΜΑ (Β): «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ Η/Υ», εκτιμώμενης αξίας μέχρι € 90.000,00 πλέον 
ΦΠΑ € 21.600,00 με χρονική διάρκεια έργου δύο (2) μήνες. 

 

ΤΜΗΜΑ (Γ): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», εκτιμώμενης 

αξίας μέχρι € 100.000,00  πλέον ΦΠΑ € 24.000,00 με χρονική διάρκεια έργου δύο (2) μήνες. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (ΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ): 

Γίνονται δεκτές και υποβάλλονται προσφορές από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς: 

- είτε για το σύνολο του έργου (ΤΜΗΜΑ Α & Β & Γ) 

- είτε για μεμονωμένα τμήματα αυτού (ΤΜΗΜΑ Α ή/και Β ή/και  Γ) 

και πάντα εντός του προκηρυσσόμενου προϋπολογισμού του κάθε τμήματος, (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 
καθώς και όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων που περιγράφονται ανωτέρω). 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) της παρούσας. 

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
ανά τμήμα, βάσει  μόνο της τιμής. 
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 

1.    Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
 

α. του Ν.3832/2010 (ΦΕΚ Α΄38) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.), Σύσταση Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

 

β. του ΠΔ.226/2000 (ΦΕΚ Α΄195), «Περί οργανισμού της Γ.Γ.ΕΣΥΕ», 

 

γ. του ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β΄2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ, 

 

δ. την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0001538ΕΞ2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Διορισμός του 

Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΦΕΚ  95/Υ.Ο.Δ.Δ/2016  

 

ε. του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

στ. του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό ή άλλες διατάξεις»,  
 

ζ. του ΝΔ. 496/1974 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», 

 

η. του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/26.3.14) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 

161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

 

θ.  του Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α΄ 248), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, 
 

ι. του Ν.3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 153), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως 

των άρθρων 1 έως 13 του ν.4446/2016. 

 
ια. του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων …», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς 

και της υπ’αριθμ. 57654 (ΦΕΚ Β’ 1781/23.05.2017) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

 
ιβ. του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α΄). 

 

ιγ. του Ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α’) «Προστασία ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133 Α’) «Προστασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», 

ιδ. Της παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α΄107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 
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ιε. Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9.3.1999) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

 
ιστ. του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29.5.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 10,11 και 12. 

ιζ. Του ΠΔ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

 
ιη. Του ΠΔ. 28/2015 (Α΄34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία». 

 

ιθ.  Του ΠΔ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 
 
κ. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 

μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 

πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. 

 

κα. Του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167/23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». 

 

κβ. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και 

του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

2.  Την υπ. αρ. 2024709/601/0026/8.4.1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Περί 

καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες». 

3. Την υπ. αριθ. 475/A2-280/13.1.2017 απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ με θέμα «Συγκρότηση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών που δύνανται να υποβληθούν σε όλα τα στάδια διενέργειας των 

δημόσιων διαγωνισμών (Πρόχειρων – Ανοιχτών και Διεθνών) της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2017». (Από 1/1/2017 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV, άρθρα 345 έως 374 του Ν.4412/2016). 

4. Την αριθμ. 5541/Α2-3369/29.06.2017 και με α/α καταχώρισης 362 απόφαση δέσμευσης πίστωσης σε 

βάρος του (ΚΑΕ) 7123 του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ οικον. έτους 2017. 

5. Το υπ. αρ. Β1-165/5.5.2017 και με αριθμό (ΑΔΑΜ:17REQ006168703) Πρωτογενές Αίτημα της Δ/νσης 

Πληροφορικής σχετικά με την αναγκαιότητα της δαπάνης. 

6.   Τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 

ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της 

διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕΕΕ) και τη δημοσίευση 
της περίληψης της διακήρυξης αυτής στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο άρθρο 10 της ΥΑ 

Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22/08/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 

17:00μμ. 
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Η ημερομηνία Διενέργειας του διαγωνισμού είναι η  28/08/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις  10/07/2017 

στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 44056, 44057, 44058.  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 του Ν.4412/2016 στις εφημερίδες «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» και «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» στις 12/07/2017. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περ.16 της παρ.4 του άρθ.2 
του Ν.3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 

www.statistics.gr, τομέας: Προκηρύξεις. 

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

 

Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς - με την κατάθεση της προσφοράς τους - δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016. 

 Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 

των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους (άρθρο 18 παρ. 2 του Ν.4412/2016).    

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

• η με αρ. 5542/Α2-3370/29.06.2017 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ).  

• η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

• το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ].  

• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

• Η Προσφορά του Αναδόχου. 

• το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της.  

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο μέχρι και δέκα (10) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό 
τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο 

έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών.  

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  

στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

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

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 

2.1.4 Γλώσσα 

 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

2.1.5 Εγγυήσεις 

 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 (Εγγύηση συμμετοχής) και 4.1. (Εγγύηση καλής 
εκτέλεσης) της παρούσας, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 

της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤπΔ) με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
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δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία 
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 

και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Σχετικά υποδείγματα παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III (Υποδείγματα Εγγυητικών επιστολών) της 

παρούσης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

 

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισμοί, ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών (που υποβάλλουν 

κοινή Προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα άρθ. 19 & 25 του Ν.4412/2016), που 
έχουν σαν κύρια επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα (όπως αυτό αποδεικνύεται από τους 

καταστατικούς τους σκοπούς και τον επίσημο κύκλο εργασιών τους), την προμήθεια και παροχή 
υπηρεσιών όπως περιγράφονται στα τρία (3) τμήματα του παρόντος διαγωνισμού και επίσης είναι 

εγκατεστημένα και λειτουργούν σε: 

 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

Αν όμως ανακηρυχθούν ανάδοχοι και κριθεί απαραίτητο για την εκτέλεση της Σύμβασης, τότε θα πρέπει 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή. 

Επισημαίνεται ότι στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης. Οποιαδήποτε μεταβολή στη σύνθεση και τα ποσοστά 

συμμετοχής της ένωσης ή της κοινοπραξίας τελεί υπό την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθ. 

19 του Ν.4412/2016.  

Συγκεκριμένα, για τις Ενώσεις /Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ισχύουν οι παρακάτω 

προϋποθέσεις: 
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• Στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής (%) κάθε μέλους και το ειδικό 

μέρος των υπηρεσιών με το οποίο θα ασχοληθεί. 

• Όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε 

άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 

Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε.. 

• Η ένωση Εταιρειών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από κάθε 

συμμετέχοντα στην ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.  

• Σε περίπτωση που - εξαιτίας αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας- κάποιο μέλος της 
ένωσης δε μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των 

προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με 

την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα 

υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με τους ίδιους  όρους και την 

ίδια τιμή. Σε κάθε περίπτωση, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η 
αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και σε κάθε περίπτωση εντός 
τριάντα (30) ημερών. Αντικατάσταση που διενεργείται χωρίς την παραπάνω προϋπόθεση 

συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος από την συνέχεια του διαγωνισμού ή την έκπτωσή 

του σε περίπτωση που του έχουν ανατεθεί οι υπηρεσίες.  

• Τα μέλη των ενώσεων ή κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ευθύνονται αλληλεγγύως 
και εις ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και την 

εκτέλεση της σύμβασης στην περίπτωση που τους ανατεθεί το έργο και μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης. Σε περίπτωση ενώσεων, η ικανότητά τους σε ότι αφορά την υλοποίηση της σύμβασης 
αξιολογείται αθροιστικά και όχι ποσοστιαία. 

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

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

 

2.2.2.1.  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για κάθε 
προσφορά ξεχωριστά στο διαγωνισμό, ποσού ίσου με το (2%) επί της προϋπολογισθείσας αξίας έκαστου 
τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, χωρίς ΦΠΑ ήτοι:  

 

Για το ΤΜΗΜΑ (Α) εγγυητική συμμετοχή ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (€ 3.000,00). 

Για το ΤΜΗΜΑ (Β) εγγυητική συμμετοχή ποσού χιλίων οκτακοσίων ευρώ (€ 1.800,00). 

Για το ΤΜΗΜΑ (Γ) εγγυητική συμμετοχή ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (€ 2.000,00). 

 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που κάποιος οικονομικός φορέας προτίθεται να υποβάλει προσφορά για 

πάνω από ένα τμήμα τότε θα πρέπει για κάθε τμήμα να καταθέσει την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής ως ανωτέρω και όχι μία συνολική. 

Οι εν λόγω επιστολές θα συνταχθούν με βάση τα οριζόμενα της παρ. 4 του άρθ. 72 του Ν.4412/2016, της 

παραγράφου 2.1.5. (Εγγυήσεις) της παρούσας και σύμφωνα με το υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της 

παρούσας. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά 
σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του 
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Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή. 

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

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής των υποψήφιων οικονομικών φορέων πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 
για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών τους, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή δύναται, πριν τη λήξη των προσφορών των υποψήφιων οικονομικών 

φορέων, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος των 

κατατιθέμενων προσφορών τους και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής τους. 

 

2.2.2.2.  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης.  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες οικονομικούς φορείς 

μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 

αυτών. 

 

2.2.2.3.  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα παρακάτω άρθρα 
2.2.3 έως 2.2.7 της παρούσης, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 

δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης με την αναθέτουσα αρχή. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  (ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΕΕΕΣ) 
 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

 

2.2.3.1.   

(ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Α του ΕΕΕΣ) 

Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  

(α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

(β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
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της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

(γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

(δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 

Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

(ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

(στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Πρόεδρο, τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 

2.2.3.2.  

(ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Β του ΕΕΕΣ) 

Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία  

ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους.  
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2.2.3.3.  

(ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Γ του ΕΕΕΣ) 

 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει – παραβιάσει τις υποχρεώσεις στον τομέα κοινωνικού και εργατικού δικαίου που 
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται 

σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

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

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

 

2.2.3.4.  

Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης 
της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε 
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  
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2.2.3.5.  

Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω 

παραγράφους (2.2.3.1 και 2.2.3.3) μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση).  

Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης.  

Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα 

και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 

ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας 

που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από 

τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση 

της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

 

2.2.3.6.  

Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 

παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 & 9 του άρθ.73 του Ν.4412/2016. 

 

2.2.3.7.  

Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθ. 74 του 
Ν.4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

 

 

(ΜΕΡΟΣ ΙV - ΕΕΕΣ) 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  (ΜΕΡΟΣ ΙV – A του ΕΕΕΣ)  

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του παρόντος αντικειμένου του 
έργου, όπως περιγράφονται στα τρία (3) τμήματα του παρόντος διαγωνισμού και να είναι 
εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και οικεία εμπορικά μητρώα, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού.   

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της 

χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  (ΜΕΡΟΣ ΙV – Β του ΕΕΕΣ)  

 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας (αθροιστικά σε περίπτωση ενώσεως/κοινοπραξίας) 

πρέπει να διαθέτει τη χρηματοοικονομική επάρκεια που να του διασφαλίζει τη δυνατότητα να υλοποιήσει 

το αντικείμενο των υπηρεσιών της παρούσας. 

 





 

19 

Συγκεκριμένα θα πρέπει να έχει ειδικό μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών για τις δυο (2) τελευταίες 
κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις σε τομέα δραστηριοτήτων που είναι συναφής με το αντικείμενο του 
έργου  [βλ. ΤΜΗΜΑ (Α) – ΤΜΗΜΑ (Β) – ΤΜΗΜΑ (Γ)] της παρούσας διακήρυξης, μεγαλύτερο ή ίσο από το 
εκατό τοις εκατό (100%) του προϋπολογισμού των τμημάτων του έργου στα οποία συμμετέχουν, χωρίς 
ΦΠΑ.  

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  (ΜΕΡΟΣ ΙV – Γ του ΕΕΕΣ)  

 

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

ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει (αθροιστικά σε περίπτωση 

ενώσεως/κοινοπραξίας) εξειδικευμένη τεχνογνωσία, αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και 
εμπειρία, σε έργα συναφή και αντίστοιχου μεγέθους με το υπό ανάθεση έργο, όπως αυτό περιγράφεται 

και εξειδικεύεται στην παρούσα.  

Θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, αποδεδειγμένη επαγγελματική 

ενασχόληση, εξειδικευμένες γνώσεις και τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του έργου, 

όπως αυτό εξειδικεύεται στην παρούσα Διακήρυξη, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του 

υπό ανάθεση έργου. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δηλώνει τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική 
υποδομή (πχ εξοπλισμό, μηχανήματα, εγκαταστάσεις), το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα 
και τη δυνατότητα εκτέλεσης του ζητούμενου έργου, καθώς και τα μέσα ποιοτικού ελέγχου των 
παρεχομένων υπηρεσιών από τους υποψηφίους.  
 
Επίσης θα πρέπει να δηλώσει τις κυριότερες συμβάσεις παροχής παρόμοιων ή συναφών έργων, και 
συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, αντίστοιχων (σε αντικείμενο και προϋπολογισμό) με το 
προκηρυσσόμενο έργο, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία (3ετία) με ένδειξη της 

οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη του έργου, τυχόν εταίρων, καθώς και 

του ποσοστού (%) συμμετοχής του υποψηφίου σε αυτά.  
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Η παραπάνω Δήλωση, σχετικά με τις κυριότερες συμβάσεις παροχής παρόμοιων ή συναφών έργων, 
των υποψήφιων οικονομικών φορέων, θα είναι ανάλογη των ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Α ή/και Β ή/και Γ)  για τα 
οποία υποβάλουν προσφορά.    

 

Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι Δημόσιος Φορέας με 

πιστοποιητικά ή πρωτόκολλα παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν δε ο 

Αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση του εν λόγω φορέα 

(με υπογραφή του εκπροσώπου αυτού).  

 

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους 

πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 

και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
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του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 

μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 

εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών – ΕΕΕΣ  

 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  

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

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

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο 
από το άρθ. 79 παρ. 1 και 3 του Ν.4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 

αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν.1599/1986.  

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του 
Παραρτήματος 1.  

 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα  (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) 

 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 

άρθ.105 παρ. 3 περ. γ. του Ν.4412/2016 (Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016). 

Στην περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.7) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθ.78 παρ. 1 
Ν.4412/2016. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω  πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. 

 Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 
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Β. 1.   

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

(α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 

από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

(β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει 

υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους 
οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 

να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι 

δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού και 

(γ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθ.74 του Ν.4412/2016. 

 

B. 2. 

Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ / ΜΗΤΡΩΟΥ, 

με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι της αποστολής της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της Αναθέτουσας Αρχής.  

 
Β.3.  

Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν (αθροιστικά σε περίπτωση ενώσεως/κοινοπραξίας): 

- Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των δυο (2) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών 
χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών (στις περιπτώσεις όπου η 
δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένος ο υποψήφιος ανάδοχος) καθώς και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης, εφόσον ο 

υποψήφιος οικονομικός φορέας υποχρεούται στην κατάρτιση και δημοσίευσή τους. 





 

22 

- ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του συνολικού ύψους του ειδικού μέσου ετήσιου κύκλου 
εργασιών για τις δυο (2) τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, σε περίπτωση που κατά την 

τοπική εταιρική νομοθεσία δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

 

Β.4.  

Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

(α) Κατάλογο (ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ) με γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη 
δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή (πχ. εξοπλισμό, μηχανήματα, εγκαταστάσεις), το 
απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα εκτέλεσης του ζητούμενου έργου, 

καθώς και περιγραφή των μέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχομένων υπηρεσιών από τους 
υποψηφίους.  
 
 

Ο κάθε υποψήφιος πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, αποδεδειγμένη 
επαγγελματική ενασχόληση, εξειδικευμένες γνώσεις και τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το 

αντικείμενο του έργου, όπως αυτό εξειδικεύεται στην παρούσα Διακήρυξη, ώστε να αντεπεξέλθει 

επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την 

υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον 

παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. 

Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο υποψήφιος 

Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο 
Επωνυμία Υπεργολάβου 

Ημερομηνία 

Δήλωσης 

Συνεργασίας 

   

   

 

(β) Κατάλογο (ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ) παρόμοιων ή συναφών έργων, και συνοπτική 
περιγραφή των κυριότερων, αντίστοιχων (σε αντικείμενο και προϋπολογισμό) με το 
προκηρυσσόμενο, έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία (3ετία) με ένδειξη της 

οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη του έργου, τυχόν εταίρων, καθώς 
και του ποσοστού (%) συμμετοχής του υποψηφίου σε αυτά.  

Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι Δημόσιος Φορέας 

με πιστοποιητικά ή πρωτόκολλα παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν δε 

ο Αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση του εν λόγω 

φορέα (με υπογραφή του εκπροσώπου αυτού).  

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Ο παραπάνω κατάλογος, σχετικά με τις κυριότερες συμβάσεις παροχής παρόμοιων ή συναφών έργων, 
των υποψήφιων οικονομικών φορέων, θα είναι ανάλογη των ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Α ή/και Β ή/και Γ)  για τα 
οποία υποβάλουν προσφορά.    
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Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή: 

 

Α/Α ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

(από-έως) 

ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΦΑΣΗ 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

        

        

        

 

Β.5.  

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 

είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, 
σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις 

των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 

οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 

οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

Β.6.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

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

 

Β.7.  

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να αποδείξουν ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του Ν.4412/2016.  

 

Β.8.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθ. 19 παρ. 2 του Ν.4412/2016. 
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Β.9.  

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I και II της παρούσας Διακήρυξης.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

 

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

 

2.4.2.1.  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 

(ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής 

Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 
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2.4.2.2.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθ. 37 του Ν.4412/2016 και το άρθ. 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις βεβαιωμένης τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η 

αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας της διαδικασίας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή 

της, κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια Δ/νση του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

2.4.2.3. 

 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ.21 του 
Ν.4412/16.  

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού 
ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

 

2.4.2.4.  

Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 

αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος.  

Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και 

υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.   

 

2.4.2.5.  

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

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 

φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
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Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν.4250/2014.  

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα 
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, 

καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).  

Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, 

τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το Ν.4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 

αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  
 

 

2.4.3.1 

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

 
(α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 

79 του ν. 4412/2016 και  

 
(β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 

2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 

τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.  

Για την συμπλήρωσή του οι οικονομικοί φορείς θα κατευθύνονται μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική δ/νση: https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=el όπου είτε α) χρησιμοποιώντας το επικουρικό αρχείο .xml είτε β) 

συμπληρώνοντας τα κατάλληλα στοιχεία μπορούν να εξάγουν το σχετικό αρχείο .pdf,  να το αποθηκεύουν 

και να το υπογράψουν υποχρεωτικά ψηφιακά και στην συνέχεια να το υποβάλλουν ηλεκτρονικά, 

ακολουθώντας τις εξής οδηγίες: 

 

� ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 

Η αναθέτουσα αρχή: 

Δημιουργεί στο διαδικτυακό τόπο https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el, 

το πρότυπο eΕΕΕΣ για τη συγκεκριμένη διακήρυξη, και το παράγει σε μορφή αρχείων τύπου .xml και 

.pdf τα οποία αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ.  

Συστήνεται η χρήση του αρχείου .xml  για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να 

συντάξουν  μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντησή τους. 
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Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας: 

α) Πρέπει να «κατεβάσει» το ως άνω αρχείο .xml από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και 

να μεταβεί στη σελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el.  

Εκεί πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο .xml του 

συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ. 

β) Στη συνέχεια, καθοδηγείται  από το σύστημα για την συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων που 

έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή.  

Υποχρεωτικά συμπληρώνονται και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. 

Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους θα πρέπει να συμπληρωθεί 

το σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ. 

γ) Αφού ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του εντύπου ο οικονομικός φορέας επιλέγει «Εκτύπωση». Το 

αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωσή του σε μορφή .pdf. Σε 

περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο .pdf μέσω του Chrome (έχει 

ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης .pdf). διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε 

πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων .pdf που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac, OSX ή 

Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή. 

 

δ) Αμέσως μετά την παραγωγή του αρχείου .pdf αυτό υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά (ακόμη και 

αν ο οικονομικός φορέας το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα). 

 

ε) Το υπογεγραμμένο ψηφιακά αρχείο υποβάλλεται υποχρεωτικά σε μορφή .pdf στο φάκελο της 

προσφοράς με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και επιπροσθέτως, προαιρετικά σε μορφή .xml. 

 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου .xml στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στο 

χώρο του διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική 

υπηρεσία της ΕΕ (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το ΕΕΕΣ, να 

συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και να 

αναφέρονται στη διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε 

μορφή .pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό. 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του αρχείου .pdf είτε 

με την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε 

(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd). 

 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες Αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε Ανάδοχο που συμμετέχει στην 

ένωση ή κοινοπραξία.  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμβουλεύονται και τις οδηγίες - ανακοίνωση της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  

“Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)” στον ιστότοπο: 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf

_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D348662

4636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 

 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
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� ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΕΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/16 κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή 

προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές 

δέχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν.1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο 

εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων  73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 

αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,  

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77, 

γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με 

το άρθρο 84. 

 

Επισημαίνεται ότι : 

1. Πληροφορίες που αφορούν την σύνταξη, δημοσίευση και υποβολή του στις διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων που διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ  παρέχονται για αναθέτουσες 

αρχές και οικονομικούς φορείς στον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης 

Ιανουαρίου 2016  και στις εξής ηλεκτρονικές πύλες : 

-    https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el  

-    http://www.promitheus.gov.gr  

 

2.  Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή αρχείο 

pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα  οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την 

διακήρυξη. 

 

3. Η ημερομηνία ψηφιακής υπογραφής του ΕΕΕΣ θα πρέπει να είναι ίδια με την ημερομηνία υποβολής 

προσφοράς.  

4. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το ΕΕΕΣ αφορά στους κατωτέρω, οι οποίοι 

και το υπογράφουν ψηφιακά:  

α) Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ ή ΙΚΕ,  

β) Τον Πρόεδρο, τον Δ/νοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) στις 
περιπτώσεις Ανωνύµων Εταιρειών (ΑΕ) (άρθ.73 παρ.1ββ του Ν.4412/2016). 

γ) Τον Πρόεδρο του ∆Σ όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός  

δ) Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, τους νόµιµους εκπροσώπους του  

ε) Όταν ο προσφέρων είναι ένωση ή Κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται ως ανωτέρω από κάθε µέλος της 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας, που συµµετέχει σε αυτήν.   

 

 

2.4.3.2  

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του υποψήφιου Οικονομικού Φορέα, υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), 

επί ποινή απορρίψεως, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.  

Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται 

ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο Υποψήφιος Οικονομικός Φορέας - Προσφέρων καλείται να παράγει 

εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
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Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο. 

Εφόσον τεχνικές προδιαγραφές της Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου, δεν δύναται να αποτυπωθούν 
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ο υποψήφιος επισυνάπτει 
ψηφιακά υπογεγραμμένα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία που αφορούν την 
Τεχνική του Προσφορά. 

 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση εταιρειών στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται και 

οριοθετείται με σαφήνεια το τμήμα του αντικειμένου του έργου, που θα αναλάβει κάθε μέλος της ένωσης, 

το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος, που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος (ποσοστό, όχι απόλυτη τιμή) 

και να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση του Έργου. 

Η Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων πρέπει να είναι σύμφωνη και να ακολουθεί τη λογική του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I της παρούσας στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι Τεχνικές προδιαγραφές του 
διαγωνισμού.  

 
Ο Ανάδοχος στο φάκελο τεχνικής προσφοράς θα πρέπει, εκτός των άλλων, να περιλαμβάνει KAI: 

 

- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), στην οποία δηλώνει την 
πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπό 
ανάθεση σύμβασης όπως αυτά ορίζονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I και II της παρούσας. 

 

- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ συμπληρωμένους, ανάλογα με τα Τμήματα του διαγωνισμού για τα 
οποία υποβάλλει προσφορά. 

 

Όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη είναι απαράβατοι και 
ουσιώδεις και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς οιονδήποτε αυτών συνεπάγεται απόρριψη της 

προσφοράς. 

- Οι οικονομικοί φορείς θα αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

 

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

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του υποψήφιου Οικονομικού Φορέα συντάσσεται, και υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), επί ποινή απορρίψεως, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.  

Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται 

ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 

σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο Υποψήφιος Οικονομικός Φορέας καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  

Εφόσον η οικονομική προσφορά του υποψηφίου δεν δύναται να  αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ο υποψήφιος οικονομικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά  

υπογεγραμμένα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία που αφορούν την οικονομική 

του προσφορά.  
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται στις κατωτέρω 

παραγράφους της διακήρυξης. 
Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών. 

 

Εφόσον από την οικονομική προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η Προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Τιμές 

Η τιμή στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται σε ευρώ 

ως εξής: 

α) για κάθε Τμήμα του έργου χωριστά σε ΕΥΡΩ, περιλαμβανομένων όλων των νόμιμων υπέρ τρίτων 

κρατήσεων, φόρων και κάθε είδους δαπανών που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου.  
 

β) Ποσοστό (%) ΦΠΑ επί τοις εκατό της ανωτέρω τιμής, ανά Τμήμα. Σε περίπτωση που αναφέρεται 

εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε 

ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω 

εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του 

πέντε. 

 
Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση (έξοδα 

Τραπεζών, δασμοί, φόροι, αναπροσαρμογή τιμών κ.λ.π.), εκτός από το ΦΠΑ, για την εκτέλεση του έργου. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθ. 102 του 
Ν.4412/2016 και  

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή στο ΜΕΡΟΣ Β του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

 

Η αμοιβή για τη παροχή των ανωτέρω υπόκειται σε κρατήσεις 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (Αρ.375 παρ.7) και 0,06% υπέρ της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΚΥΑ 1191/2017 ΦΕΚ Β’ 969/22.03.2017) μετά του αναλογούντος νόμιμου τέλους χαρτοσήμων και των 
επ’ αυτών εισφορών υπέρ ΟΓΑ, οι οποίες υπολογίζονται στο σύνολο της προσφοράς προ ΦΠΑ της 

αρχικής καθώς και κάθε τυχόν συμπληρωματικής σύμβασης και βαρύνουν τον Ανάδοχο καθώς και 

οποιαδήποτε άλλη κράτηση τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης με τον 

Ανάδοχο. Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται και σε ανάλογη παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος (%) βάσει του  άρθρου 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167). 
 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα (180) 
ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  
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Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν.4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.  

Η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει ερώτημα προς τους Υποψηφίους πέντε (5) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος 

των προσφορών και αυτοί οφείλουν να απαντήσουν εντός τριών (3) ημερών εάν αποδέχονται την 

παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή όχι. Όσοι από τους Υποψηφίους δεν απαντήσουν εντός 

της παραπάνω προθεσμίας ή απαντήσουν αρνητικά, αυτομάτως αποκλείονται από τα επόμενα στάδια του 

διαγωνισμού. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

(α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους:  

2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών),  

2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών),  

2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),  

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) ,  

2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών),  

3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών),  

3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 

(β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

(γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν.4412/2016, 

(δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

(ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.  

Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της 

παρ. 4 του άρθ.73 του Ν.4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 
ενώσεων,  
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(στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

(ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

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

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

φακέλων των προσφορών, κατά το άρθ. 100 του Ν.4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00π.μ. 

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

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 

στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 

επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 
 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 

κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 

μέλη του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών 

με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.  

Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών 

που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού 

αναδόχου ανά τμήμα της σύμβασης.  
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 221 
παρ. 1 του ν. 4412/2016), η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο 
όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.  

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθ.88 & 89 Ν.4412/2016.   

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής 

του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 

παρούσας.  

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι (20) ημερών  από την κοινοποίηση της 

σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 

2.2.8.2. της παρούσας διακήρυξης (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ), ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 (Λόγοι αποκλεισμού) της διακήρυξης, καθώς 

και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7 (κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής) αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί 
ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία 
στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για 

δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Ο «προσωρινός ανάδοχος» κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

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

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (Λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.7 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  
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Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 
ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθ. 100 του Ν.4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 

την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 

αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η Σύμβαση έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 

 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου 

4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 

νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπομένων στον Τίτλο 3 του ανωτέρω νόμου 
ενδίκων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής (άρθ. 360 του Ν.4412/2016). 
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Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος 

έλαβε πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά 
οριζόμενα στο άρθ. 361 του Ν.4412/2016. 

Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό 
παρατίθεται στο Παράρτημα Ι του Π.Δ. 39/2017, στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και 

κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της 

προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού.  

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του συστήματος κατάθεσης προσφυγών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στην ΑΕΠΠ σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η προσφυγή κατατίθεται εγγράφως στο 

πρωτόκολλο της ΑΕΠΠ ή με ταχυδρομική αποστολή επί αποδείξει ή με τηλεομοιοτυπία προς την ΑΕΠΠ. Ως 

ημερομηνία υποβολής της προσφυγής λογίζεται αντίστοιχα η ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή η 
ημερομηνία του αποδεικτικού ταχυδρομικής αποστολής ή της αποστολής με τηλεομοιοτυπία. 

 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον προσφεύγοντα 

παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της 

προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παράβολου δεν μπορεί να 

είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Εάν από 

τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τμήμα ή τμήματα 

της σύμβασης, το ύψος του παράβολου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της 

σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή (άρθ. 363 παρ. 2 του Ν.4412/2016). 
 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου σχηματισμού της ΑΕΠΠ, 

μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τα άρθ. 21 και επόμενα του Π.Δ. 39/2017, 

εκτός εάν η ΑΕΠΠ κατά τη διαδικασία χορήγησης προσωρινών μέτρων σύμφωνα με το άρθ. 15 του Π.Δ. 
39/2017 αποφανθεί διαφορετικά. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την 

πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθ. 15 του Π.Δ. 39/2017 

(άρθ. 364 του Ν.4412/2016). 
 

Η προσφυγή εξετάζεται από κλιμάκιο της ΑΕΠΠ εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία 
κατάθεσης αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 13 του Π.Δ. 39/2017. 

Οι αποφάσεις της ΑΕΠΠ κοινοποιούνται, με επιμέλεια του γραμματέα της ΑΕΠΠ, στους ενδιαφερομένους 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 19 του Π.Δ. 39/2017. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και 

την ακύρωσή της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, με τριμελή 

σύνθεση, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και 

η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 372 του 
Ν.4412/2016. 
 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθ.106 του Ν.4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθ. 72 
παρ. 1 β.) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθ. 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται τυχόν αύξηση 

της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, 
εκτός ΦΠΑ.  

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

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων.  

 

4.2  Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
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4.4 Υπεργολαβία 

 

4.4.1.  

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 
του άρθ. 18 του Ν.4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2.  

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή 
το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 

συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 

υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 

οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 

αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των 
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 

αναθέτουσα αρχή και μετά τη σύμφωνη γνώμη αυτής κατά την ως άνω διαδικασία. Για την 

αντικατάσταση του υπεργολάβου και  προκειμένου να δοθεί η σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, 

θα πρέπει να αποδείξει ο πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι 

προϋποθέσεις με τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. 

 

4.4.3.  

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 

αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.8.2 της 

παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης.  

Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν.4412/2016, 
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται 

του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 & 6 του άρθ. 131 του 
Ν.4412/2016.  

 

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθ. 132 του Ν.4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου (ΕΠΠΕ). 

 

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 

 

4.6.1.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
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α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθ. 132 του 
Ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

5.1 Τρόπος πληρωμής  

 

5.1.1.  

Η πληρωμή των αναδειχθέντων, από τον παραπάνω διαγωνισμό, Αναδόχου/Αναδόχων θα γίνει μετά την 

έκδοση των σχετικών τιμολογίων και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων βεβαίωσης καλής 
εκτέλεσης από την αρμόδια Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης, με χρηματικά εντάλματα που θα εκδώσει η 

αναθέτουσα αρχή, θα θεωρηθούν από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα 

εξοφληθούν από την Υπηρεσία Ταμειακής Διαχείρισης της αναθέτουσας αρχής.  

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του Αναδόχου είναι: 

α) Τιμολόγιο, 

β) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας 

γ) Πρακτικό καλής εκτέλεσης από την Επιτροπή παραλαβής και καλής εκτέλεσης εργασιών. 

δ) Βεβαίωση του ΙΚΑ για μη οφειλόμενες εισφορές (ασφαλιστική ενημερότητα) 

ε) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε» 

στ) κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής  και  λοιπά  στοιχεία  ισχύουν τα  όσα αναφέρονται στο άρθ. 200 
του N.4412/2016 και την υπ αριθμ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

 

5.1.2.  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε τυχόν συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε τυχόν συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών 

Προσφυγών επιβάλλεται (ΚΥΑ 1191/2017 ΦΕΚ Β’ 969/22.03.2017 όπως ισχύει) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Με την πληρωμή θα γίνεται  η ανάλογη παρακράτηση φόρου εισοδήματος (%) επί του καθαρού ποσού 

βάσει του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167). 

Πέραν του συμβατικού τιμήματος, ο ανάδοχος δε θα έχει καμία απαίτηση κατά της αναθέτουσας αρχής 

για δαπάνες, τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής. 
 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης, κατά το μέρος που αυτός έχει αναλάβει,  

θεωρώντας το συμβατικό τίμημα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της 

σύμβασης μετά από συνολική έρευνα που θα έχει πραγματοποιήσει πριν την κατάθεση της προσφοράς 

του. Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων, καθώς και οι δαπάνες 

του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής. 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

 

5.2.1.  

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 

από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές 

του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι 
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις.  

Ενδεικτικά ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση εάν: 

• Δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί 

• εκδοθεί πράξη επιβολής προστίμου στον Ανάδοχο για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται από τις κείμενες διατάξεις ως «υψηλής» η «πολύ υψηλής» σοβαρότητας για 

δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης  

• Δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβασης ή τις κείμενες διατάξεις. 

• Υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη και των 

παρατάσεων 

Για κάθε παράβαση όρου της σύμβασης όπως, παραλείψεις, πλημμελή εργασία κλπ θα κοινοποιείται στον 

ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 

οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.  

Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας 

συμμόρφωσης. 

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση επιβάλλονται 

αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις του άρθ. 203, παρ.4 του Ν.4412/2016, με απόφαση του αρμοδίου 

για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής η οποία 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων. 

 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθ. 74 του Ν.4412/2016 αποκλεισμός 

από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

 
5.2.2.  
 
Για κάθε παράβαση όρου της σύμβασης από τον «Ανάδοχο», όπως ελλείψεις προσωπικού, παραλείψεις, 

πλημμελής εργασία, εκπρόθεσμη παράδοση κ.λ.π., ο «Ανάδοχος» θα υπόκειται αρχικώς σε γραπτή 
παρατήρηση και στη συνέχεια σε περίπτωση υποτροπής η ΕΛΣΤΑΤ διατηρεί το δικαίωμα επιβολής 

ποινικών ρητρών, καταγγελίας της σύμβασης με κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής και κήρυξη του 

Αναδόχου ως έκπτωτου από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, ενώ θα του επιβληθούν και οι 

κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθ. 203 & 207 & 218 του Ν.4412/2016. 

 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης  

 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων  
των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη 
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παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της 

αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που 

έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

6.1  Επιτροπές  Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού και Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης  

 

 

6.1.1.  Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού 

Για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού, συγκροτείται με την παρούσα απόφαση μία (1) 
πενταμελής (5 μελής) Επιτροπή - τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) της οποίας είναι τα εξής: 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔΑΔ) 

1. Κρέτσης Αθανάσιος, υπάλληλος με βαθμό Α΄, ως Πρόεδρος, αναπληρούμενος από τον Βέλλα        
      Ανδρέα, υπάλληλο με βαθμό Α΄. 

 

2. Δήμας Σπυρίδων, υπάλληλος με βαθμό Α΄, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από τον Βερούχη  
      Πολυχρόνη, υπάλληλο με βαθμό Α΄. 

 
3. Μπαρδής Ιωάννης, υπάλληλος με βαθμό Α΄, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από τον Βουκελάτο  
      Παναγιώτη, υπάλληλο με βαθμό Α΄.  
 
4.  Γούργος Βασίλειος, υπάλληλος με βαθμό Α΄, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από την Τρέκλα  
      Στυλιανή, υπάλληλο με βαθμό Α΄.  
 
5. Μαρινάκης Σόλων, υπάλληλος με βαθμό Α΄, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από τον Καλυβά  
      Άγγελο, υπάλληλο με βαθμό Α΄.  
 
 
6.1.2.  Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής και καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Για τη παρακολούθηση – παραλαβή και καλή εκτέλεση της σύμβαση, συγκροτείται με την παρούσα 

απόφαση μία (1) τριμελής (3 μελής) Επιτροπή - τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) της οποίας είναι τα 

εξής: 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΕΠΠΕ) 

1. Σπανογιαννόπουλος Γεώργιος, υπάλληλος με βαθμό Α΄, ως Πρόεδρος, αναπληρούμενος από την       
                Θεοδωρίδου Καλλιόπη, υπάλληλο με βαθμό Α΄. 

 

2. Κούλας Παναγιώτης, υπάλληλος με βαθμό Α΄, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από την  

      Παναγοπούλου Γεωργία, υπάλληλο με βαθμό Α΄. 
 
3. Κηπουρός Νικόλαος, υπάλληλος με βαθμό Α΄, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από την  
      Τριανταφυλλάκη Κυριακή, υπάλληλο με βαθμό Α΄.  
 
 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  
παραπάνω Επιτροπή, η οποία και θα εισηγείται στον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ για όλα τα ζητήματα που 

αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου/αναδόχων, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως 
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άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της 

διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

 

6.2.1.  

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται ως εξής:  

 

TMHMA (A): Ένας (1) μήνας, από την επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης με τον 

ανάδοχο.   

 

ΤΜΗΜΑ (Β): Δύο (2) μήνες, από την επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης με τον ανάδοχο.   

 

ΤΜΗΜΑ (Γ):  Δύο (2) μήνες, από την επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης με τον ανάδοχο.   

 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

 

Η παρακολούθηση, η παραλαβή  και η καλή εκτέλεση των ΤΜΗΜΑΤΩΝ της σύμβασης γίνεται από την 

(ΕΠΠΕ) που συγκροτείται με την παρούσα.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαραίτητος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί 

και ο ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, 

συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν 

από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 
καταλληλόλητα των παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 

ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παραδοτέων, με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 
παρεκκλίσεις.  

Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή 

του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.  

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν 

ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 

συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου/αναδόχων, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθ. 218 του 
Ν.4412/2016.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  
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6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής 

αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των παραδοτέων αυτών 

με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από 

την απόφαση αυτή.  

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της 

σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθ. 218 του Ν.4412/2016 και 

την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

 
Συνημ.: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ).(σελ.30)  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εσωτερική  διανομή (μ.σ)  
1.- Γραφείο Προέδρου. 

2.- Γεν. Δ/νση Διοίκησης & Οργάνωσης. 

3.- Γεν. Δ/νση Στατ. Ερευνών 

4.- Δ/νση Πληροφορικής 
5.- Δ/νση Οικονομικής Διοίκησης. 

     - Τμήμα Προμηθειών   

     - Γραφείο Γραμματείας   

6.- Μέλη Επιτροπών (τακτικά και αναπληρωματικά)   
 
 

 
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
 
 

                 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΚΩΝ.  ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η 

1.-  Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β) 
       Ξενοφώντος 5 

      105 57, Αθήνα 

2.-  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε) 
       Νίκης 4 

      105 63, Αθήνα 

3.-  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α) 
       Ακαδημίας 7 

       106 71, Αθήνα 

4.-  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π) 
       Πλατεία  Ρούσβελτ 1 

       185 31, Πειραιάς 

5.-  Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (Β.Ε.Α) 
        Ακαδημίας 18 

       106 71, Αθήνα 

6.-  Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Β.Ε.Π) 
        Καραΐσκου 111 

       185 32, Πειραιάς 

7.-  Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) 
        Αριστοτέλους 46 

       104 33, Αθήνα 
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ΠΠΠ   ΑΑΑ   ΡΡΡ   ΑΑΑ   ΡΡΡ   ΤΤΤ   ΗΗΗ   ΜΜΜ   ΑΑΑ   ΤΤΤ   ΑΑΑ   
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 
της Σύμβασης  
 

 
ΜΕΡΟΣ  Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 

1.  Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ 

 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελούν: 
 

(ΤΜΗΜΑ Α). 
Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (200) ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ) ΜΕΤΑ ΤΩΝ 
ΟΘΟΝΩΝ ΤΟΥΣ.  
 

(ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΝΑΣ (1) ΜΗΝΑΣ από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της σχετικής 

σύμβασης με τον αναδειχθέντα ανάδοχο). 

 
(ΤΜΗΜΑ Β). 
Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ) ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ.  
 

(ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της σχετικής 

σύμβασης με τον αναδειχθέντα ανάδοχο). 

 
και  

 
(ΤΜΗΜΑ Γ). 
Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ.  
 

(ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της σχετικής 

σύμβασης με τον αναδειχθέντα ανάδοχο). 

 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Οι απαιτήσεις των παραπάνω ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Α, Β , Γ)  περιγράφονται στις παρακάτω αναλυτικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές οι οποίες περιλαμβάνουν και τους Πίνακες συμμόρφωσης, οι οποίοι πρέπει να 
συμπληρωθούν καταλλήλως από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς και να προσκομιστούν με την 
κατατιθέμενη προσφορά τους και ειδικότερα στον υποφάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
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2.  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ   –  Π ί ν α κ ε ς  Σ υ μ μ ό ρ φ ω σ η ς 

 
2.1.  (ΤΜΗΜΑ Α) 
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (200) ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ) ΜΕΤΑ ΤΩΝ 
ΟΘΟΝΩΝ ΤΟΥΣ» 
 

Πρόκειται για μικροϋπολογιστές (PC) υψηλών προδιαγραφών, αποτελούμενοι από επώνυμα 

υποσυστήματα, οι οποίοι προορίζονται να αντικαταστήσουν τον ήδη απαρχαιωμένο και ξεπερασμένο  

εξοπλισμό με περιορισμένες δυνατότητες και το κυριότερο, με λειτουργικό σύστημα Windows XP, του 

οποίου η εγγύηση και υποστήριξη έχει λήξει, και ο οποίος πλέον με δυσκολία καλύπτει τις καθημερινές 

ανάγκες λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ. 
 

Στους ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ που ακολουθούν περιγράφονται δύο κατηγορίες  Η/Υ η (ΟΜΑΔΑ Α) με 

βασική σύνθεση και η (ΟΜΑΔΑ Β) με ισχυρότερα χαρακτηριστικά.  

 
Όλοι οι Η/Υ και των δύο ομάδων συνοδεύονται από οθόνη κοινού τύπου και για τις δύο κατηγορίες. 
 

Τα υπό προμήθεια είδη περιγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν. Τα χαρακτηριστικά της οθόνης 
είναι κοινά και για τις δύο κατηγορίες και ως εκ τούτου υπάρχει ένας μόνο πίνακας και για τις δύο 

κατηγορίες. 

 
Σημειώνεται ότι είναι επιθυμητό για την ΕΛΣΤΑΤ να υπάρχει κοινή μητρική και για τους δύο τύπους Η/Υ 

ώστε να διευκολυνθεί η συντήρηση των συστημάτων μετά το τέλος της ΔΩΡΕΑΝ εγγύησης. 

 

Οι προσφερόμενοι μικροϋπολογιστές (PC) πρέπει να συνοδεύονται από ΕΓΓΥΗΣΗ-ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
τουλάχιστον τριών (3) ετών (Εγγύηση από τον κατασκευαστή, δωρεάν συντήρηση στο δικό μας χώρο (on 
site), με ανταπόκριση εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών), περιγράφεται και στους πίνακες συμμόρφωσης. 

  

Η εγγύηση θα περιλαμβάνει και την οθόνη που προσφέρεται μαζί με τον κάθε μικροϋπολογιστή (PC) ως 

πακέτο. 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς, το δικαίωμα επαύξησης της ποσότητας (τμχ.) μέρους των υπό 
προμήθεια ειδών, μόνο σε περίπτωση που το συνολικό κατακυρωθέν ποσό για το Τμήμα αυτό (Α) της 
Σύμβασης υπολείπεται του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΤΜΉΜΑΤΟΣ (Α).  
 

Για τον λόγο αυτό οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά να 
αναφέρουν και να δίνουν τιμή μονάδος και ανά είδος  για όλα τα υπό προμήθεια είδη.  
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2.1.1   (ΤΜΗΜΑ Α) - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   
 

2.1.1.1   (ΟΜΑΔΑ Α) 
               «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (Η/Υ)» 
 
 

Α/Α   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

στην Τεχνική 
Προσφορά  

  Αριθμός Η/Υ 150 τμχ.     

1. Case 

1.1 

Η θήκη να δέχεται τα τροφοδοτικά  των 

τυποποιημένων διαστάσεων μεγέθους και 

σχήματος της αγοράς. 

NAI     

 1.2 

Η θήκη υπολογιστή  να είναι κατηγορίας midi 

tower, από μέταλλο με τοιχώματα πάχους 

τουλάχιστον 0.4mm. 

NAI     

1.3 
Τουλάχιστον δύο υποδοχές USB στην πρόσοψη της 

θήκης. 
NAI     

1.4 
Η θήκη να διαθέτει τουλάχιστον έναν 

προεγκατεστημένο ανεμιστήρα. 
ΝΑΙ     

2. CPU 

2.1 
Επεξεργαστής αρχιτεκτονικής x86-64, τελευταίας 

προσφερόμενης γενιάς από τον κατασκευαστή. 
NAI     

2.2 
Τουλάχιστον 2 πραγματικοί πυρήνες (ALU + FPU) 
σε συχνότητα τουλάχιστον 3.5 Ghz 

NAI     

2.3 
Τουλάχιστον 4 threads παράλληλα να μπορούν να 

τρέχουν στον επεξεργαστή. 
NAI     

3. RAM 

3.1 Προσφερόμενη RAM. ≥ 8 GB     

3.2 Μέγιστη υποστηριζόμενη RAM. ≥ 16 GB     

3.3 Ταχύτητα RAM. ≥ 1600MHz     

4. Μητρική πλακέτα 

4.1 Η μητρική να είναι επώνυμου κατασκευαστή. NAI     

4.2 

Η μητρική να είναι τύπου ATX και να περιλαμβάνει 

τις αντίστοιχες 24pin και 4 pin υποδοχές για το 

προσφερόμενο τροφοδοτικό.  

ΝΑΙ     

4.3 Υποστήριξη Dual Channel λειτουργίας της RAM. ΝΑΙ     
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4.4 Slots υποδοχής RAM.  ≥ 2     

4.5 Θύρες USB συνολικά ενσωματωμένες στη μητρική. ≥ 4     

4.6 Εκ των οποίων USB 3.0. ≥ 2     

4.7 Θύρες SATA συνολικά. ≥ 4     

4.8 Εκ των οποίων SATA 3.0. ≥ 2     

4.9 
Να παρέχεται ενσωματωμένη κάρτα γραφικών με 

υποστήριξη μνήμης τουλάχιστον 256ΜΒ. 
NAI     

4.10 Onboard VGA Dsub port. ΝΑΙ     

4.11 

Τουλάχιστον μια (1) ψηφιακή έξοδος (DVI-HDMI-
Display Port) η οποία θα υποστηρίζεται από την 

προσφερόμενη οθόνη. 

ΝΑΙ     

4.12 
Τουλάχιστον μια (1) υποδοχή επέκτασης PCI 
express 16x 

NAI     

4.13 
Τουλάχιστον δυο (2) υποδοχές επέκτασης PCI 
express συνολικά. 

NAI     

4.14 
Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Ethernet 
10/100/1000 

NAI     

4.15 Ενσωματωμένη κάρτα ήχου NAI     

5. Μονάδα Σκληρού Δίσκου  SATA  

5.1 HDD τύπου SATA 3. NAI     

5.2 Χωρητικότητα Formatted (σε GB). ≥ 1000     

5.3 RPM. ≥ 7200     

6. Πληκτρολόγιο 

6.1 
USB με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και 

Λατινικών χαρακτήρων στα πλήκτρα. 
NAI     

7. Μouse 

7.1 Wheel Mouse optical USB. NAI     

7.2 Διακριτότητα σε dpi. ≥ 800     

7.3 Πλήκτρα.  ≥ 3     

8. Μονάδα DVD RW 

8.1 SATA. NAI     

8.2 Ταχύτητα εγγραφής dvd. ≥ 16x     

9. Λειτουργικό Σύστημα 

9.1 
MS Windows 10 Professional Ελληνικό ή νεότερο 

αλλά με δυνατότητα W7Pro downgrade. 
NAI     

10. Τροφοδοτικό 
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10.1 
Το τροφοδοτικό να είναι επώνυμου 
κατασκευαστή, με ισχύ τουλάχιστον 450W. 

NAI     

10.2 

Το τροφοδοτικό να είναι τύπου ΑΤΧ και να 

περιλαμβάνει τα αντίστοιχα 24pin και 4 pin 

βύσματα για σύνδεση στην προσφερόμενη 

μητρική. 

NAI     

10.3 Ενεργειακή απόδοση τροφοδοτικού. ≥ 80%     

10.4 
Τουλάχιστον σύνολο 28 Ampere στην παροχή των 
12V.  

NAI     

10.5 

Το τροφοδοτικό να είναι τύπου active PFC (Power 
Factor Correction) και να διαθέτει προστασία από 

υπέρταση και βραχυκύκλωμα. 

NAI     

10.6 
Το τροφοδοτικό να διαθέτει έναν (1) ανεμιστήρα 
12cm. 

NAI     

11. Εγγύηση - ΔΩΡΕΑΝ Συντήρηση 

11.1 

Εγγύηση από τον κατασκευαστή. Δωρεάν 
συντήρηση  στο δικό μας χώρο (on site), με 

ανταπόκριση εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών.  

Η εγγύηση θα περιλαμβάνει και την οθόνη που 

προσφέρεται μαζί με τον κάθε μικροϋπολογιστή ως 

πακέτο. 

≥ 3 έτη     
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2.1.1.2   (ΟΜΑΔΑ Β) 
               «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (Η/Υ)» 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
στην Τεχνική 
Προσφορά 

  Αριθμός Η/Υ 50 τμχ.     

1. Case 

1.1 

Η θήκη να δέχεται τα τροφοδοτικά  των 

τυποποιημένων διαστάσεων μεγέθους και 

σχήματος της αγοράς. 

NAI     

1.2 

Η θήκη υπολογιστή  να είναι κατηγορίας midi 
tower, από μέταλλο με τοιχώματα πάχους 

τουλάχιστον 0.4mm. 

NAI     

1.3 
Τουλάχιστον δύο (2) υποδοχές USB στην πρόσοψη 

της θήκης. 
NAI     

1.4 
Η θήκη να διαθέτει τουλάχιστον έναν (1) 
προεγκατεστημένο ανεμιστήρα. 

ΝΑΙ     

2. CPU 

2.1 
Επεξεργαστής αρχιτεκτονικής x86-64, τελευταίας 
προσφερόμενης γενιάς από τον κατασκευαστή 

NAI     

2.2 
Τουλάχιστον τέσσερεις (4) πραγματικοί πυρήνες 

(ALU + FPU) σε συχνότητα τουλάχιστον 3.2 Ghz. 
NAI     

3. RAM 

3.1 Προσφερόμενη RAM. ≥ 16 GB     

3.2 Μέγιστη υποστηριζόμενη RAM. ≥ 16 GB     

3.3 Ταχύτητα RAM. ≥ 1600MHz     

4. Μητρική πλακέτα 

4.1 Η μητρική να είναι επώνυμου κατασκευαστή. NAI     

4.2 

Η μητρική να είναι τύπου ATX και να περιλαμβάνει 

τις αντίστοιχες 24pin και 4 pin υποδοχές για το 

προσφερόμενο τροφοδοτικό.  

ΝΑΙ     

4.3 Υποστήριξη Dual Channel λειτουργίας της RAM ΝΑΙ     

4.4 Slots υποδοχής RAM.  ≥ 2     

4.5 Θύρες USB συνολικά ενσωματωμένες στη μητρική. ≥ 4     

4.6 Εκ των οποίων USB 3.0. ≥ 2     

4.7 Θύρες SATA συνολικά. ≥ 4     

4.8 Εκ των οποίων SATA 3.0. ≥ 2     

4.9 
Να παρέχεται ενσωματωμένη κάρτα γραφικών με 

υποστήριξη μνήμης τουλάχιστον 256ΜΒ. 
NAI     
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4.10 Onboard VGA Dsub port. ΝΑΙ     

4.11 

Τουλάχιστον μια (1) ψηφιακή έξοδος (DVI-HDMI-
Display Port) η οποία θα υποστηρίζεται από την 

προσφερόμενη οθόνη. 

ΝΑΙ     

4.12 
Τουλάχιστον μια (1) υποδοχή επέκτασης PCI 
express 16x. 

NAI     

4.13 
Τουλάχιστον δυο (2) υποδοχές επέκτασης PCI 
express συνολικά. 

NAI     

4.14 
Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Ethernet 

10/100/1000. 
NAI     

4.15 Ενσωματωμένη κάρτα ήχου. NAI     

5. Μονάδες Σκληρού Δίσκου  SATA  

5.1 Να παρέχονται ένας (1) SSD και ένας (1) HDD. ΝΑΙ     

5.2 SSD & HDD να είναι SATA 3 ΝΑΙ     

5.3 Χωρητικότητα  Formatted (σε GB) του SSD. ≥ 240     

5.4 Χωρητικότητα  Formatted (σε GB) του HDD. ≥ 1000     

5.5 RPM HDD. ≥ 7200     

6. Πληκτρολόγιο 

6.1 
USB με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και 

Λατινικών Χαρακτήρων στα πλήκτρα. 
NAI     

7. Μouse 

7.1 Wheel Mouse optical USB. NAI     

7.2 Διακριτότητα σε dpi.  ≥ 800     

7.3 Πλήκτρα.  ≥ 3     

8. Μονάδα DVD RW 

8.1 SATA. NAI     

8.2 Ταχύτητα εγγραφής dvd. ≥ 16x     

9. Λειτουργικό Σύστημα 

9.1 
MS Windows 10 Professional Ελληνικό ή νεότερο 

αλλά με δυνατότητα W7Pro downgrade. 
NAI     

10. Τροφοδοτικό 

10.1 
Το τροφοδοτικό να είναι επώνυμου 
κατασκευαστή, με ισχύ τουλάχιστον 450W.  

NAI     

10.2 

Το τροφοδοτικό να είναι τύπου ΑΤΧ και να 

περιλαμβάνει τα αντίστοιχα 24pin και 4 pin 
βύσματα για σύνδεση στην προσφερόμενη 

μητρική. 

NAI     

10.3 Ενεργειακή απόδοση τροφοδοτικού. ≥ 80%     
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10.4 
Τουλάχιστον σύνολο 28 Ampere στην παροχή των 
12V.  

NAI     

10.5 

Το τροφοδοτικό να είναι τύπου active PFC (Power 
Factor Correction) και να διαθέτει προστασία από 

υπέρταση και βραχυκύκλωμα. 

NAI     

10.6 
Το τροφοδοτικό να διαθέτει έναν (1) ανεμιστήρα 
12cm. 

NAI     

11. Εγγύηση - ΔΩΡΕΑΝ Συντήρηση 

11.1 

Εγγύηση από τον κατασκευαστή. Δωρεάν 
συντήρηση  στο δικό μας χώρο (on site), με 

ανταπόκριση εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών.  

Η εγγύηση θα περιλαμβάνει και την οθόνη που 

προσφέρεται μαζί με τον κάθε μικροϋπολογιστή ως 

πακέτο. 

≥ 3 έτη     
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2.1.1.3   «ΟΘΟΝΕΣ (Monitor) (Η/Υ)» 
                (κοινή και για τις 2 ΟΜΑΔΕΣ Η/Υ (Α & Β). 
 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
στην Τεχνική 
Προσφορά 

  Αριθμός οθονών (Monitor) 200 τμχ.   

1. Οθόνη 

1.1 Μήκος διαγωνίου.  
≥  21.5-inch 

Wide 
    

1.2 Aspect Ratio. 16:9     

1.3 Ανάλυση. 1920 x 1080   

1.4 Response Time (Typical). ≤ 5ms   

1.5 Φωτεινότητα. ≥ 250 cd/m
2
   

1.6 Στατική Αντίθεση Οθόνης. ≥  1000:1     

1.7 Colour Gamut.  ≥ 72%   

1.8 Υποστήριξη χρωμάτων.  16.7M     

2. ON SCREEN DISPLAY (OSD) CONTROLS 

2.1 Πλήκτρα. 

Brightness / 
Contrast 

Image Position 
Image Setup 

Image 
Properties 

Options 
Exit  

    

3. SIGNAL INTERFACE / PERFORMANCE 

3.1 Οριζόντια συχνότητα.  30 - 83 KHz     

3.2 Κάθετη συχνότητα. 50 - 75 Hz     

3.3 Ανάλυση. 1920 x 1080     

4. INRERFACES 

4.1 VGA dsub.  ΝΑΙ     

4.2 

Τουλάχιστον ένα (1) ψηφιακό Interface (DVI-
HDMI-DISPLAY PORT) υποστηριζόμενο από την 

προσφερόμενη μητρική. 

ΝΑΙ     

5. MULTI-MEDIA 
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5.1 Δυνατότητα Ηχείων. ΝΑΙ   

6. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

6.1 Anti-Glare. ΝΑΙ   

7. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

7.1 Τυπική κατανάλωση ενέργειας.  ≤  24w   

8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

8.1 ENERGY STAR Rating. 6,0    

8.2 TCO. 
TCO Display 

6.0 
  

8.3 EPEAT. Gold   

8.4 RoHS (EU 2002/95/EC). ΝΑΙ   

8.5 Image Quality Capability. ISO 9241-307   

8.6 Reduction of Hazardous Substances. 
 Arsenic free / 
Mercury free 
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2.2.  (ΤΜΗΜΑ B) 
 
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ) ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ» 

 
Η ΕΛΣΤΑΤ καλύπτει μεγάλο μέρος των αναγκών της σε υπολογιστική ισχύ και αποθήκευση δεδομένων με 

ένα συγκρότημα εξυπηρετητών (servers) σε διάταξη Failover cluster αποτελούμενο από τέσσερεις 
(4) servers Dell Poweredge R620, ένα (1) σύστημα αποθήκευσης Dell Compellent SC8000 και δύο (2) 
Switches. 
 

Η σύνθεση του υπάρχοντος συστήματος της ΕΛΣΤΑΤ περιγράφεται παρακάτω: 
 

A) SERVERS (4): 
 

Host 
Name 

Service Tag Make/Model Operating System 
HBA/NIC 

Model 

Server 1 1CS8J32 Dell Poweredge R620 Windows Server 2012 R2 Datacenter 
Intel X520 

Server 2 7CS8J32 Dell Poweredge R620 Windows Server 2012 R2 Datacenter 

Intel X520 

Server 3 1DS8j32 Dell Poweredge R620 Windows Server 2012 R2 Datacenter 

Intel X520 

Server 4 8BS8J32 Dell Poweredge R620 Windows Server 2012 R2 Datacenter 
Intel X520 

  

 
B)  ΕΝΑ (1) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ με δύο (2) Controllers: 

Ένα (1) Dell Compellent SC8000 storage system με δύο (2) Controllers: 
(Controller 1) Service Tag: 54FDJ32 

(Controller 2) Service Tag: 7ZDDJ32   

 
Γ)  ΔΥΟ (2) SWITCHES: 
     Δύο (2) Dell Power Connect N4064F SWITCHES που εξυπηρετούν το iSCSI SAN. 
  
 
Αντικείμενο του έργου 

 

Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί η επέκταση του υπάρχοντος συστήματος με δύο (2) επιπλέον 
servers που θα ενταχθούν στο υπάρχον Failover cluster αποτελούμενο από τους 4 servers Dell Poweredge 

R620.  

 
Επιπλέον στην προμήθεια περιλαμβάνεται και η επέκταση του υπάρχοντος συστήματος αποθήκευσης 
δεδομένων. 
 

Για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας του συνόλου του εξοπλισμού απαιτείται η κοινή προέλευση 
κατασκευής όλου του υπο προμήθεια υλικού. 
 

Το υπάρχον cluster υποστηρίζει μετακίνηση σε πραγματικό χρόνο (live migration)  VMs μεταξύ 

των nodes και θα πρέπει να διατηρηθεί αυτή η δυνατότητα στο σύνολο του cluster και μετά την 
προσθήκη των  νέων servers.  

 
Οι νέοι servers θα πρέπει να παραδοθούν με λειτουργικό σύστημα Windows Server 2012 R2 Datacenter ή 
νεότερο με δυνατότητα downgrade σε Windows Server 2012 R2 Datacenter.  
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Επιπροσθέτως το έργο περιλαμβάνει όλες τις σχετικές εργασίες τοποθέτησης, εγκατάστασης και 
απαραίτητης καλωδίωσης, ενεργοποίησης και παραμετροποίησης, ώστε τα προσφερόμενα συστήματα 
να τεθούν άμεσα σε παραγωγική λειτουργία δηλ. να είναι πλήρως λειτουργικά με το υπάρχον σύστημα 

cluster της ΕΛΣΤΑΤ. 

 
Η εγκατάσταση του εξοπλισμού πρέπει να γίνει με τρόπο που δεν θίγει την ΔΩΡΕΑΝ υφιστάμενη 
εγγύηση τους υπάρχοντος εξοπλισμού στην ΕΛΣΤΑΤ.  
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς, στην κατατιθέμενη 
προσφορά τους και ξεχωριστή προσφορά ετήσιας συντήρησης για το σύνολο του εξοπλισμού μετά το 
πέρας της ΔΩΡΕΑΝ εγγύησης τουλάχιστον τριών (3) ετών από τον κατασκευαστή. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς, το δικαίωμα επαύξησης της ποσότητας μέρους των υπό 
προμήθεια ειδών (πχ. Servers, Storage), μόνο σε περίπτωση που το συνολικό κατακυρωθέν ποσό για το 
Τμήμα αυτό (Β), υπολείπεται του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Β).  
Για τον λόγο αυτό οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά να 
αναφέρουν και να δίνουν τιμή μονάδος και ανά είδος  για όλα τα υπό προμήθεια είδη.  

 

Ειδικότερα θα πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς οι τιμές λογισμικού και υλικού. 

 
Η ακριβής σύνθεση περιγράφεται στους ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  που ακολουθούν και πρέπει να 
συμπληρωθούν από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς. 
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2.2.1   (ΤΜΗΜΑ B) - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    
  
 

2.2.1.1.  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SERVERS» 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
στην Τεχνική 
Προσφορά 

  Αριθμός Rack Mounted Servers . 2 τμχ.   

1. Γενικά 

1.1 

Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρία κατασκευής.  

Να διαθέτει η κατασκευάστρια  εταιρία  ISO 
9001:2008 ή ισοδύναμο. 

 

ΝΑΙ 
    

1.2 
Να διαθέτουν Rack Rails with Cable Management 

Arm. 
ΝΑΙ     

1.3 Ύψος σε U του κάθε προσφερόμενου εξυπηρετητή. ≤ 1U   

1.4 

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι 

κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, σύγχρονης 

τεχνολογίας. 

ΝΑΙ   

1.5 
Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και 

Ασφάλειας, CE. 
ΝΑΙ   

2. Μητρική (motherboard) 

2.1 Chipset Intel C610 ή νεότερο. ΝΑΙ   

2.2 
Αριθμός θέσεων επεξεργαστή (CPU sockets) ανά 

server. ≥ 2   

2.3 

Να προσφέρει δύο (2) Intel Xeon, τουλάχιστον E5-
2650 v4 2.2GHz 30M Cache 9.60GT/s QPI Turbo HT 
12C/24T (105W) ή ισοδύναμο. 

NAI   

2.4 Ο εξυπηρετητής να προσφέρει PCI-e slots Gen. 3.0. ≥ 3   

2.5 
Ο εξυπηρετητής να διαθέτει hot-swappable cooling 

fans. ≥ 6     

3. Θύρες / Connectors 

3.1 Serial port ≥ 1   

3.2 External USB 2.0 ports ≥ 2   

3.3 External USB 3.0 ports ≥ 2   

3.4 VGA interface ≥ 1   

3.5 

Να υποστηρίζεται, χωρίς να προσφερθεί Internal 

Dual SD Module με 2 x 16GB SD Cards (redundant) 

για την εγκατάσταση Hypervisor 
ΝΑΙ   

4. Μνήμη (RAM) 

4.1 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη. ≥ 1.5TB   

4.2 Προσφερόμενη Μνήμη DDR4. ≥ 192GB   
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4.3 Συχνότητα μνήμης (RAM).  ≥ 2400MT/s   

4.4 Να προσφερθεί σε DIMMs των 16GB. ΝΑΙ   

4.5 Μνήμη RDIMM. ΝΑΙ   

4.6 Συνολικά DIMM slots ανά server. ≥ 24     

5. Ελεγκτής σκληρών δίσκων - δίσκοι 

5.1 Ο Server να υποστηρίζει σκληρούς δίσκους 2.5” ≥ 8   

5.2 
Δυνατότητα αλλαγής δίσκου εν ώρα λειτουργίας 

(hot plug). ΝΑΙ   

5.3 Ελεγκτής δίσκων τεχνολογίας SAS 12Gbps. ΝΑΙ   

5.4 Υποστήριξη hardware RAID levels 0,1,5,6,10,50,60. NAI   

5.5 RAID Controller cache. ≥ 1GB   

5.6 
Ο server να προσφερθεί με σκληρούς δίσκος SAS 

12Gbps 2.5” σε RAID 1 διασύνδεση. ≥ 2      

5.7 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου. ≥ 300 GB   

5.8 Ταχύτητα σκληρού δίσκου. ≥ 10Κ RPM   

6. Ελεγκτές  Δικτύου 

6.1 Αριθμός θυρών Ethernet 1G ≥ 8   

6.2 Αριθμός θυρών Intel 10G SFP+ with SR optics ≥ 2   

7. Ελεγκτής διαχείρισης 

7.1 
Ξεχωριστή θύρα τύπου Gigabit Ethernet για τη 

διαχείριση του συστήματος.  ΝΑΙ   

7.2 

Να υποστηρίζεται, χωρίς να προσφερθεί 
ενσωματωμένη στον ελεγκτή διαχείρισης VFlash 

κάρτα SD 16GB για σκοπούς servicing, 
ΝΑΙ   

7.3 Να προσφέρει real-time monitoring χωρίς agents,  NAI   

7.4 
Επικοινωνία με τον ελεγκτή μέσω SSH, Telnet, 

Command Line (local/remote), Web GUI, NAI   

7.5 Να υποστηρίζει IPMI 2.0 & DCMI 1.5, NAI   

7.6 
Να υποστηρίζει VLAN tagging, IPv4/IPv6, DHCP, 

Dynamic DNS, NAI   

7.7 

Να υποστηρίζει Two-factor authentication, Single 

Sign-on, PK authentication, Directory Services 

(AD/LDAP), 
NAI   

7.8 
Υποστήριξη boot control, power control και power 

monitoring του συστήματος , ΝΑΙ   

7.9 Υποστήριξη out of band performance monitoring, NAI   

7.10 
Υποστήριξη health monitoring του συστήματος για: 

Fan, Power Supply, Memory, CPU, RAID, NIC, HD, ΝΑΙ   

7.11 

Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, Virtual 

Console, Virtual Console Chat, Virtual Flash 

Partitions, Remote File Share, 
ΝΑΙ   





 

61 

7.12 

Υποστήριξη remote & scheduled/auto update, 

remote configuration, remote OS deployment, 

configuration backup/restore, 
NAI   

7.13 
Να υπάρχει η δυνατότητα  απ’ ευθείας σύνδεσης 

για server configuration via USB Cable,  ΝΑΙ   

7.14 

Να υπάρχει η δυνατότητα πλήρους server 

configuration συνδέοντας σε USB θύρα ένα USB 

key με αποθηκευμένο το configuration profile, 
ΝΑΙ   

7.15 Να παρέχει Email Alerts, SNMP Traps, ΝΑΙ   

8. Λοιπά χαρακτηριστικά 

8.1 
Να προσφερθεί λογισμικό διαχείρισης του 

κατασκευαστή. ΝΑΙ   

8.2 
Να υπάρχει λογισμικό διαχείρισης του 

κατασκευαστή σε Mobile version. NAI   

8.3 
Δύο τροφοδοτικά για εναλλασσόμενη  παροχή 

ρεύματος. ΝΑΙ   

8.4 Ισχύς τροφοδοτικού. ≥ 750W   

8.5 
Δυνατότητα αλλαγής μονάδας τροφοδοσίας εν 

ώρα λειτουργίας (hot plug). ΝΑΙ   

8.6 
Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός των 

τροφοδοτικών.  ΝΑΙ   

8.7 DVD ROM SATA Internal. ΝΑΙ   

8.8 LCD panel με πληροφορίες του συστήματος. ΝΑΙ   

8.9 

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα: 

MS Windows Server 2008R2 / 2012 / 2012R2, MS 

Hyper-V, SLES, RHEL, Citrix XenServer, VMware ESXi 

NAI   

8.10 

Να συμπεριλαμβάνεται η απαραίτητη 
καλωδίωση (πχ. 10GB καλώδια Ethernet), ώστε οι 

servers να βλέπουν από το Dell storage μέσω των 

iSCSI Switches  Dell Power Connect N4064F. 

NAI   

9. ΔΩΡΕΑΝ Εγγύηση 

9.1 
Συνολική ΔΩΡΕΑΝ εγγύηση συστήματος για όλα τα 

μέρη και υποσυστήματα. ≥ 3 έτη   

9.2 
Τηλεφωνική υποστήριξη 24 x 7 x 365 από τον 

κατασκευαστή. ΝΑΙ   

9.3 

Ανταπόκριση για το Hardware On Site, 

συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών και 

εργασίας, από τον κατασκευαστή, εντός 4 ωρών 

από τη διάγνωση της βλάβης. 

ΝΑΙ   

9.4 

Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα 

πρέπει να προσφέρεται και να αποδεικνύεται 
γραπτά από τον κατασκευαστή του Server. 

ΝΑΙ   

10. Λειτουργικό Σύστημα 

10.1 

Για κάθε server να προσφέρονται από 12 x 

WinSvrDCCore 2016 OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlf - 

9EA-00234 

 

ΝΑΙ 
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2.2.1.2. «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ DELL STORAGE SC8000 ME       
   SERVICE TAG» 

                      Controller 1 Service Tag: 54FDJ32 

                      Controller 2 Service Tag: 7ZDDJ32 
 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
στην Τεχνική 
Προσφορά 

1. 
Να προσφερθεί enclosure επέκτασης του 
υπάρχοντος Dell Storage SC8000. 

ΝΑΙ   

2. 
Να προσφερθούν δίσκοι SAS 900GB 10K RPM στο 

enclosure επέκτασης. ≥ 24     

3. 

Να προσφερθεί εγγύηση του κατασκευαστή, 
24x7x365 phone support και on-site response 
εντός (4) ωρών από τη διάγνωση της βλάβης στο 

enclosure επέκτασης η οποία θα λήγει με την 

υπάρχουσα εγγύηση του κυρίως Storage.  

 

ΝΑΙ 
    

4. 

Να προσφερθούν τα απαραίτητα software & 
support expansion licenses για να καλυφθεί η 

επέκταση από το κύριο storage. 

 

NAI 
  

5. 

Όλα τα ανωτέρω να προσφερθούν από την 
κατασκευάστρια εταιρεία του storage.  

Να προσκομιστεί και σχετική δήλωση του 
κατασκευαστή. 

 

ΝΑΙ   
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2.3.  (ΤΜΗΜΑ Γ)  
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (BACK UP)» 
 
Το υπό προμήθεια σύστημα προορίζεται να δώσει μια συνολική, αυτοματοποιημένη και αξιόπιστη λύση 
στο πρόβλημα των αντιγράφων ασφαλείας για το πληροφοριακό σύστημα της ΕΛΣΤΑΤ.  
Θα αντικαταστήσει παλαιότερα ξεπερασμένα συστήματα που δεν παρέχουν πλέον εγγυήσεις ασφαλείας. 

 

Το υπό προμήθεια σύστημα εμπεριέχει το λογισμικό λήψεως αντιγράφων ασφαλείας και το υλικό που 
αποτελείται βασικά από έναν (1) εξυπηρετητή και συστοιχία δίσκων.  

 
Θα πρέπει ο ανάδοχος να λάβει υπόψη τη δυνατότητα για μελλοντική επέκταση και συνεργασία με το 
σύστημα DR (Disaster Recovery) που διατηρεί η ΕΛΣΤΑΤ σε ειδική εγκατάσταση φιλοξενίας, γεωγραφικά  
απομακρυσμένη. 
 

Επειδή το πληροφοριακό σύστημα της ΕΛΣΤΑΤ είναι αρκετά πολύπλοκο υπάρχουν αρκετές ειδικές 

απαιτήσεις από το λογισμικό, ώστε να καλύπτονται συνολικά οι λήψεις αντιγράφων ασφαλείας.  

 

Το υπό προμήθεια σύστημα πρέπει να καλύπτεται από ΔΩΡΕΑΝ τριετή (3ετή) εγγύηση από τον 
κατασκευαστή και να παρέχεται δέσμευση υποστήριξης του κατασκευαστή μετά το πέρας αυτής.  
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Επίσης θα πρέπει να υπάρχει από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς, στην κατατιθέμενη 
προσφορά τους και ξεχωριστή προσφορά ετήσιας συντήρησης για το σύνολο του εξοπλισμού μετά το 
πέρας της ΔΩΡΕΑΝ εγγύησης τουλάχιστον τριών (3) ετών από τον κατασκευαστή. 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς, το δικαίωμα επαύξησης της ποσότητας μέρους των υπό 
προμήθεια ειδών (πχ. άδειες χρήσης προστασίας δεδομένων, Storage), μόνο σε περίπτωση που το 

συνολικό κατακυρωθέν ποσό για το Τμήμα αυτό (Γ), υπολείπεται του συνολικού εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού του ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Γ).  
Για τον λόγο αυτό οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά να 
αναφέρουν και να δίνουν τιμή μονάδος και ανά είδος  για όλα τα υπό προμήθεια είδη.  

 

Ειδικότερα θα πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς οι τιμές λογισμικού και υλικού. 
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2.3.1   (ΤΜΗΜΑ Γ) - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    
  
 

2.3.1.1.  «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
στην Τεχνική 
Προσφορά 

  
Λογισμικό Συστήματος Αντιγράφων 
Ασφαλείας (Back up software). 

1    

1. Γενικά Χαρακτηριστικά 

1.1 Λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας.   ΝΑΙ     

1.2 

Να προσφερθούν άδειες χρήσης για την 
προστασία 20ΤΒ δεδομένων που βρίσκονται σε 

διάφορα λειτουργικά συστήματα, βάσεις 

δεδομένων και εφαρμογές, σε φυσικούς και 

εικονικούς servers.  

Σε περίπτωση που η αδειοδότηση γίνεται με βάση 

το συνολικό μέγεθος των αντιγράφων ασφαλείας 

που διατηρούνται να θεωρηθεί ότι είναι 10 φορές 
περισσότερα από τον προστατευόμενο χώρο 
(200ΤΒ). 

NAI   

1.3 

Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες του 

λογισμικού και ειδικότερα πώς προσφέρονται 

αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης 

αντιγράφων ανάλογα με τις πολιτικές που θέλει να 

εφαρμόσει η εταιρεία. 

NAI      

1.4 

Υποστήριξη λήψης αντιγράφων μέσω του Ethernet 

δικτύου – η μεταφορά των δεδομένων θα πρέπει 

να γίνεται με source και target dedupliaction για τα 

λειτουργικά συστήματα και τις εφαρμογές. 

NAI     

1.5 

Το λογισμικό θα πρέπει, να απευθύνεται σε 

enterprise περιβάλλοντα  και να περιλαμβάνει τα 

εξής χαρακτηριστικά: 

• Backup & Recovery 

• Data Deduplication 

• Search and Discovery 

• Snapshot Management 

• Data Replication 

• Remote Office Protection 

• Service Level Monitoring and Management 

• Reporting System 

ΝΑΙ   

1.6 

Υποστήριξη (κατ’ ελάχιστο) των ακολούθων: 

• MS Windows Servers 

• AIX 

• Linux περιλαμβανομένων RedHat/ SuSE 

• Solaris 

• VMware 

• HyperV 

ΝΑΙ   
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1.7 

Λήψη εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας κατ΄ 

ελάχιστο με τους παρακάτω τρόπους: 

  

• Full backup 

• Incremental backup 

• CDP (Continuous data protection) 

• Bare Metal recovery 

NAI     

1.8 

Τα αντίγραφα ασφαλείας να δημιουργούνται 

απευθείας από τους servers που βρίσκονται στο 

ειδικό σύστημα για backup to disk (χωρίς τα 

δεδομένα να περνούν από τον backup server). 

NAI     

1.9 

Να υποστηρίζει πολλαπλά repositories για 

αποθήκευση των ληφθέντων αντιγράφων 

ασφαλείας και replication μεταξύ αυτών χωρίς να 

απασχολείται η πηγή (client).  

NAI     

1.10 
Το λογισμικό θα πρέπει να διαθέτει μοναδική και 
ενιαία κονσόλα διαχείρισης. ΝΑΙ     

1.11 

Το λογισμικό πρέπει να είναι σε θέση να εκτελέσει 

deduplication των δεδομένων μεταξύ των 

αντιγράφων ασφαλείας και αρχειοθέτηση χωρίς να 

απαιτεί δαπανηρές και αποκλειστικές συσκευές 

δίσκου.  

ΝΑΙ     

1.12 

Δημιουργία χρηστών και ομάδων χρηστών με 

διαφορετικές αρμοδιότητες και δικαιώματα στη 

διαχείριση και χρήση του backup λογισμικού. 

     

1.13 

Να διαθέτει αναφορές για την εκτέλεση κάθε 

εργασίας λήψης/ αποκατάστασης εφεδρικών 

αντιγράφων που έχει πραγματοποιηθεί ώστε να 

είναι εύκολη η σε βάθος ανάλυσή τους. 

NAI     

1.14 

Δυνατότητα αποκατάστασης (restore) των 

δεδομένων σε διαφορετικό σημείο ή σύστημα, από 

αυτό από το οποίο είχε γίνει αρχικά η λήψη του 

αντιγράφου ασφαλείας. 

NAI     

1.15 

Το λογισμικό να παρέχει την δυνατότητα  

μεταφοράς (replication) των αντιγράφων 

ασφαλείας   του ληφθέντος backup σε 

απομακρυσμένο σύστημα δίσκων. 

NAI     

1.16 

Κατά το replication των δεδομένων να παρέχονται 

από το λογισμικό στοιχεία όπως: 

• Outgoing Network Traffic 

• Incoming Network Traffic 

• Το μέγεθος των δεδομένων που αποθηκεύονται    

στην μνήμη περιμένοντας την μεταφορά τους  

• Το μέγεθος των δεδομένων που αποθηκεύονται 

στον δίσκο περιμένοντας την μεταφορά τους  

• Η τρέχουσα δραστηριότητα ενός node 

NAI     

1.17 

Κατά το replication το λογισμικό να διαθέτει 

συστήματα ελέγχου χρήσης του δικτύου 

(bandwidth throttling) και ρύθμιση χρήσης του 

κατά την διάρκεια του 24ώρου, με βάση τις 

ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. 

NAI     

1.18 
Να υποστηρίζει την αντιγραφή φυσικής μηχανής 

σε εικονική μηχανή 
NAI     
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1.19 Να υποστηρίζει Archiving / Versioning στα αρχεία. NAI     

1.20 

Να υποστηρίζει τη δυνατότητα καταγραφής 

συμβάντων (event logging) σε αρχεία των clients, 

σε περίπτωση που γίνει προσπέλαση, αλλαγή 

ονόμασίας ή διαγραφή αυτών. 

NAI     

1.21 
Να υποστηρίζει τη δυνατότητα περιορισμού στην 

πρόσβαση αρχείων στους clients 
NAI     

1.22 

Να παρέχει την δυνατότητα συμπίεσης των 

δεδομένων που αποστέλλονται με το replication 

στο remote site. 

NAI     

1.23 

Να υποστηρίζει την δυνατότητα λήψης 

αντιγράφων ασφαλείας που να είναι application 

consistent για τις παρακάτω εφαρμογές/ τεχνο-

λογίες:  

Oracle, 

MS SQL,  

MS Exchange 

SAP 

Vmware 

HyperV 

NAI     

1.24 

Το backup λογισμικό πρέπει να διαθέτει γραφικό 

περιβάλλον διαχείρισης (GUI), αλλά να διαθέτει 

και command line. 

NAI     

1.25 

Να επιτρέπει την παραμετροποίηση τοπολογιών 

που συμπεριλαμβάνουν agentless nodes, όπως τα  

Windows shares, VMware ESX hosts, Oracle 

Database instances.  

NAI     

1.26 
Να παρέχει προστασία δεδομένων σε VM σε 

πραγματικό χρόνο με την χρήση agents. 
NAI     

1.27 

Καταγραφή ιστορικών και online στατιστικών 

στοιχείων για την δραστηριότητα και τις επιδόσεις 

των αντιγράφων ασφαλείας. 

NAI     

1.28 

Να παρέχει την δυνατότητα  εκτέλεσης 

επαναφοράς με bare metal recovery ολόκληρου 

του συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του 

λειτουργικού συστήματος, σε ένα νέο φυσικό ή 

virtual server.  

NAI     

1.29 

Το λογισμικό θα πρέπει να είναι σε θέση να 

υποστηρίξει  disk-to-disk-to-tape προσέγγιση και 

να παρέχει τη δυνατότητα για deduplication  των 

δεδομένων,  χωρίς να απαιτεί δαπανηρές και 

αποκλειστικές συσκευές deduplication. 

ΝΑΙ     

1.30 

Το λογισμικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 

προβεί σε bare metal  αποκατάσταση ενός 

διακομιστή από το περιβάλλον αντιγράφων 

ασφαλείας. Να αναφερθούν οι πλατφόρμες που 

υποστηρίζει. 

ΝΑΙ     
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1.31 

Δυνατότητα αυτόματου εντοπισμού εικονικών 

μηχανών και χειρισμού τους σαν φυσικές μηχανές, 

παρέχοντας -με χρήση agent- προστασία σε 

πραγματικό χρόνο, καθώς και backup των αρχείων 

VMDK και VHD. 

NAI     

1.32 

Δυνατότητα σύνδεσης και λήψης backup σε 

απομακρυσμένα γραφεία, remote clients  (WAN 

clients) που δεν βρίσκονται στο τοπικό LAN. 

NAI     

1.33 
Δυνατότητα δημιουργίας και παραμετροποίησης 

των alerts για ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. 
NAI     

1.34 

Να υποστηρίζει backup από συσκευές που 

χρησιμοποιούν CIFS (Windows shares, Samba 

shares, Network-Attached Storage κ.λ.π). 

NAI     

1.35 

Το λογισμικό θα πρέπει να διαθέτει scheduler  για 

την αυτοματοποίηση δημιουργίας αντιγράφων 

ασφαλείας, την ανάκτηση, την υποβολή εκθέσεων 

κλπ εργασίες. 

ΝΑΙ     

2. Απαιτήσεις εγκατάστασης 

2.1 Εγκατάσταση λογισμικού.  ΝΑΙ     

2.2 
Έλεγχος καλής λειτουργίας. 

ΝΑΙ     

2.3 Βασική παραμετροποίηση. ΝΑΙ     

2.4 
Εγκατάσταση clients στους υποδεικνυόμενους 

servers. 
ΝΑΙ     

2.5 Λήψη πρώτου backup. ΝΑΙ     

2.6 
Παραμετροποίηση για την λήψη ημερησίων, 

εβδομαδιαίων και μηνιαίων backups. ΝΑΙ     

2.7 

Εγγραφή των απαραίτητων scripts, αν αυτό 

απαιτείται, για την αυτοματοποίηση των 

διαδικασιών. 

ΝΑΙ 

 

    

3. Εκπαίδευση 

3.1 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναλάβει την κατάλληλη 

εκπαίδευση πάνω στη λειτουργία και συντήρηση 

του συστήματος backup, τουλάχιστον δύο (2) 
εργαζόμενων της ΕΛΣΤΑΤ, που θα του 

υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.   

 

ΝΑΙ 

 

    

4. ΔΩΡΕΑΝ Εγγύηση - Τεχνική Υποστήριξη 

4.1 
ΔΩΡΕΑΝ Εγγύηση – Τεχνική υποστήριξη  

κατασκευαστή διάρκειας τριών (3) ετών. 
NAI     

4.2 

Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη 

θα πρέπει να προσφέρεται από τον 
κατασκευαστή. 

ΝΑΙ     

5. Λοιπά στοιχεία 

5.1 

Πρέπει να δοθούν αναλυτικά τεχνικά στοιχεία 
για το προσφερόμενο σύστημα και τις επιλογές 
του (τεχνικά φυλλάδια και εγχειρίδια).  

ΝΑΙ     
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2.3.1.2.  «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
στην Τεχνική 
Προσφορά 

  
Εξυπηρετητής Διαχείρισης Λογισμικού 
Αντιγράφων Ασφαλείας. 
(Backup Server). 

1    

1. Γενικά Χαρακτηριστικά 

1.1 Αριθμός εξυπηρετητών 1     

1.2 CPU cores ≥ 8   

1.3 RAM memory ≥ 24GB     

1.4 local mirrored Hard Disks ≥ 100GB   

1.5 
Network Connections (υποστήριξη iSCSI) copper 10 

Gbps 
≥ 2     

1.6 Network Connections copper 1 Gbps ≥ 2   

1.7 
Άδεια χρήσης για Windows 2012 R2 standard 

edition 
1     

1.8 ΔΩΡΕΑΝ Εγγύηση κατασκευαστή σε έτη ≥ 3   
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2.3.1.3.  «ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Storage Backup)» 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
στην Τεχνική 
Προσφορά 

  
Συσκευή Αποθήκευσης Αντιγράφων 
Ασφαλείας.  
(Backup Storage).  

 1   

1. Γενικά Χαρακτηριστικά 

1.1 Ποσότητα 1     

1.2 
Να προσφερθεί Σύστημα Αποθήκευσης δεδομένων 

(storage).  

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο.  

NAI   

1.3 

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι 

συγκεκριμένο προϊόν κατασκευαστή και να μην 

προκύπτει από συνδυασμό ανεξάρτητων H/W και 

S/W υλικών.   

ΝΑΙ     

1.4 

Το μοντέλο και τα βασικά τμήματα της συστοιχίας 

αποθήκευσης θα πρέπει να βρίσκονται σε 

παραγωγή από τον κατασκευαστή τους την χρονική 

στιγμή υποβολής της προσφοράς. Δηλαδή δεν 

πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή τους ή να 

βρίσκονται στην κατάσταση End Of Life 

ΝΑΙ   

1.5 
Τεχνολογία Front end, Fibre Channel ≥32Gbps ανά 

θύρα σύνδεσης, ≥8 θύρες ανά controller 
NAI     

1.6 
Τεχνολογία Front end, iSCSI ≥10GBaseT ανά θύρα 

σύνδεσης, ≥4 θύρες ανά controller 
ΝΑΙ   

1.7 
Τεχνολογία back end ( διασύνδεσης των δίσκων με 

τους controllers) SAS 12Gbps 
NAI     

1.8 

Το προσφερόμενο σύστημα να μην έχει κανένα 

μοναδικό σημείο αστοχίας (no Single point of 

failure). 

NAI   

1.9 
Να διαθέτει GUI για την κεντρική του διαχείριση  

καθώς και CLI. 
NAI   

1.10 
Λογισμικό για την παρακολούθηση των επιδόσεων 

του συστήματος με ενσωματωμένο λογισμικό. 
NAI   

1.11 

Υποστήριξη Storage Virtualization (Controller-

based) – Ενσωματώνει τα δεδομένα άλλων 

αποθηκευτικών συστημάτων και τα διαχειρίζεται 

με το ίδιο τρόπο που διαχειρίζεται τους 

εσωτερικούς δίσκους. Να συμπεριληφθεί τυχόν 

απαιτούμενη άδεια χρήσης για όλη την 

υποστηριζόμενη χωρητικότητα του συστήματος. 

ΝΑΙ   

1.12 
Εξωτερική υποστηριζόμενη χωρητικότητα με χρήση 

virtualization. 
>7PB   

1.13 

Λογισμικό για διαγνωστικά και τη συνεχή 24x7 

παρακολούθηση καλής λειτουργίας του 

συστήματος. Αυτόματη ενημέρωση του 

διαχειριστή σε περίπτωση βλάβης εξαρτήματος, με 

email. 

NAI   
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1.14 
Audit logging για την καταγραφή όλων των 

αλλαγών του συστήματος. 
NAI   

1.15 
Να υποστηρίζονται δίσκοι τεχνολογίας NL-SAS, 

SAS, SSD και  Flash. 
ΝΑΙ   

2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

2.1 Storage Processors-controllers, στην 

προσφερόμενη σύνθεση. 
≥ 2   

2.2 Να προσφερθούν iSCSI θύρες 10Gbps. ≥ 4   

2.3 Μέγιστος αριθμός συνδεόμενων servers ανά FC 

θύρα. 
≥ 255   

2.4 Μέγιστος αριθμός συνδεομένων servers ανα iSCSI 

port. 
≥ 255   

2.5 Συνολική προσφερόμενη μνήμη cache 

(Read/Write). 
≥ 64 GB   

2.6 Να αναφερθεί η μέγιστη επέκταση της Cache. NAI   

2.7 Δυνατότητα τμηματοποίησης  της cache σε 

partitions.   
ΝΑΙ   

2.8 Το σύστημα να παρέχει την δυνατότητα ανάμιξης 

τεχνολογιών SSD,  Flash και SAS.  
NAI   

2.9 Να υποστηρίζει την δυνατότητα χρήσης SSD/Flash 

δίσκων άνω των 10TB. 
ΝΑΙ   

2.10 Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενοι Τύποι Δίσκων. NAI   

2.11 Πλήθος δίσκων στην μέγιστη επέκταση. ≥ 260   

2.12 Υποστήριξη δίσκων SSD ≥ 260   

2.13 Υποστήριξη δίσκων Flash ≥ 80   

2.14 
Υποστήριξη εφεδρικών δίσκων (hot spares) για το 

σύνολο του συστήματος (global hot spare)  

 

NAI   

2.15 
Αριθμός προσφερόμενων δίσκων NL-SAS, 

χωρητικότητας ≥ 4 TB, στην προσφερόμενη 

σύνθεση   

≥ 16   

2.16 Να προσφερθούν επιπλέον οι απαραίτητοι global 

hot spare δίσκοι.  
ΝΑΙ   

2.17 Υποστηριζόμενα Raid levels  5, 6, 10  NAI   

2.18 Μέγιστος αριθμός Raid groups ≥ 80   

2.19 Μέγιστος αριθμός LUNs (λογικών χώρων των 

volumes) 
≥ 2.000   

2.20 
Να αναφερθούν οι συνολικές απαιτήσεις σε ισχύ 

ρεύματος (σε W στα 230V) σε κατάσταση πλήρους 

φορτίου του προσφερόμενου συστήματος  

NAI   

2.21 
Να αναφερθούν οι απαιτήσεις θερμοαπαγωγής 

(BTUs/hr) σε κατάσταση πλήρους φορτίου του 

προσφερόμενου συστήματος  

NAI   

2.22 
Να δοθεί συνοδευτικό λογισμικό για την 

παρακολούθηση και διαχείριση του συστήματος 

συνολικά.  

NAI   

2.23 Το σύστημα να παρέχει την δυνατότητα λήψης  

point-in-time Snapshots.  
NAI   
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2.24 Μέγιστος αριθμός snapshots ανά volume ≥ 1024   

2.25 Μέγιστος αριθμός snapshots που υποστηρίζει το 

σύστημα 
≥ 100.000   

2.26 

Δυνατότητα επέκτασης για πραγματοποίηση 

απομακρυσμένης μεταφοράς δεδομένων (remote 

data replication) σε επίπεδο συστήματος (storage 

to storage) σε υπάρχον Hitachi Storage, Μοντέλο 

HUS110 S/N 91258415. 

 

NAI   

2.27 
Να προσφερθεί λογισμικό τεχνολογίας εικονικής 

παροχής  χωρητικότητας (thin provisioning). 

 

NAI   

2.28 
Να παρέχει την δυνατότητα  WORM (write once 

read many) προστασίας εντός του συστήματος. 

 

ΝΑΙ   

2.29 Δυνατότητα υποστήριξης dynamic auto-tiering  NAI   

2.30 

Συμβατά ΛΣ συνδεόμενων Servers: 

 

Windows  2008, 2012  

 Sun Solaris 

 IBM® AIX®  

 HP-UX  

VMware  

Citrix Xen  

Hyper-V  

Oracle Enterprise Linux  

Red Hat Linux 

SUSE Linux  

 

Να αναφερθούν τεκμηριωμένα και άλλα 

λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται. 

NAI   

2.31 

Να προσφερθεί οτιδήποτε H/W ή S/W απαιτείται 

για την διαχείριση / λειτουργία του 

προσφερόμενου συστήματος. 

 

ΝΑΙ   

2.32 

ΔΩΡΕΑΝ Υποστήριξη onsite του προσφερόμενου 

εξοπλισμού για διάρκεια τριών (3) ετών από τον 
κατασκευαστή. 
 

ΝΑΙ   

2.33 

Η εγγύηση του συστήματος θα περιλαμβάνει: 

1) Ανταλλακτικά,  

2) Οn-site κάλυψη και  

3) Εργασία χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την 

αναθέτουσα αρχή. 

 

ΝΑΙ   
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΕΛΣΤΑΤ έτους 2017 στον (ΚΑΕ) 7123. 

 
ΤΜΗΜΑ Α:  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (200) ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Η/Υ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΤΟΥΣ», εκτιμώμενης αξίας € 150.000,00 

πλέον ΦΠΑ € 36.000,00 με διάρκεια ένα (1) μήνα. 

 
ΤΜΗΜΑ Β:  
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ Η/Υ», εκτιμώμενης αξίας € 90.000,00 πλέον ΦΠΑ € 21.600,00 

με διάρκεια δύο (2) μήνες. 

 

ΤΜΗΜΑ Γ:  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», εκτιμώμενης αξίας € 
100.000,00 πλέον ΦΠΑ € 24.000,00 με διάρκεια δύο (2) μήνες. 
 
Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται είτε για το σύνολο του έργου είτε για μεμονωμένα τμήματα. 
 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπως προβλέπονται στην παρούσα καθώς και στα έγγραφα 

της σύμβασης που θα υπογραφεί.  
 

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ) επιβάλλεται (ΚΥΑ 1191/2017 ΦΕΚ Β’ 969/22.03.2017 όπως ισχύει). 
 

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

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η ανάλογη παρακράτηση φόρου εισοδήματος (%) επί του καθαρού ποσού 

βάσει του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Ο Ανάδοχος πρέπει, επί ποινή κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθ. 203 του Ν.4412/2016, να τηρεί τα 

παρακάτω: 

 

- Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με 

την εκτέλεση των υπηρεσιών που προβλέπονται στη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί. 

 

- Η εκτέλεση του έργου θα γίνει από προσωπικό του Αναδόχου, κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο. 
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα και απόδοση του, σύμφωνα με τη 
διακήρυξη και την παρούσα σύμβαση της εργασίας του προσωπικού του.  

 

-  Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του προσωπικού για την 
υλοποίηση του Έργου, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, 

τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε 

και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες Υπηρεσίες 

και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτό προσώπων. Σε 

αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του 
προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, 

ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν 

αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές 
ημέρες πριν από την αντικατάσταση.  

 

- Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 

που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

- Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας 
ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένης της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση δε αλλοδαπών 

υπαλλήλων, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ύπαρξη άδειας παραμονής και εργασίας. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή ή σε τρίτους από την μη 

τήρηση της νομοθεσίας αυτής, υποχρεούται μόνος ο Ανάδοχος προς την αποκατάστασή της. 

 

- Σε περίπτωση κατά την οποία εγερθεί αγωγή κατά της Αναθέτουσας Αρχής από οποιοδήποτε τρίτο που 

απαιτεί αποζημίωση και που έχει σχέση άμεση ή έμμεση με το αντικείμενο που εκτέλεσε ο Ανάδοχος, 
αυτός έχει την υποχρέωση να παρέμβει στη δίκη υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, με δικά του έξοδα (δηλ. 

του Αναδόχου), αναλαμβάνει ρητά και ανεπιφύλακτα την υποχρέωση να καταβάλλει στην Αναθέτουσα 

Αρχή κάθε ποσό που τυχόν επιδικασθεί ακόμη και με προσωρινή διαταγή ή ως ασφαλιστικό ή 

συντηρητικό μέτρο υπέρ τρίτων και κατά της Αναθέτουσας Αρχής για κεφάλαιο, τόκους και δικαστική 

δαπάνη και να αποζημιώσει πλήρως τον τρίτο, απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

- Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης ή της διακήρυξης ή της 
προσφοράς του, έχει πέραν των προβλεπόμενων νομικών σε βάρος του κυρώσεων και την υποχρέωση να 

αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την 

παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται. 
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- Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 

εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη διακήρυξη και τη σύμβαση υποχρεώσεών τους, του τρόπου 

πληρωμής και του προσώπου (φυσικού ή νομικού) που προσφέρει τις υπηρεσίες ή ενεργεί γενικότερα για 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ένωσης. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί 

κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν 
δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις 

ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. Εάν κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, οποιαδήποτε από τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, εξαιτίας 

ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους όρους 

και την ίδια τιμή. 
 
- Κατά τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την 

υποχρέωση να τηρήσει – τόσο ο ίδιος όσο και ο τυχόν υπεργολάβος του – εμπιστευτικές και να μη 
γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 

τους κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους.  
 
- Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική 

διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε 

τέτοια περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, που 

προβλέπεται στη σύμβαση. 
 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗΣ 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων 

και Τμημάτων της, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στην τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων 

του Αναδόχου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα στο προσωπικό του 

Αναδόχου ή τρίτων που οφείλεται σε ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός ή αμέλεια του κατά την εκτέλεση του 

Έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν οποιασδήποτε φύσης και 
νομικού χαρακτηρισμού ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, του 

προσωπικού και εργαζόμενων του αναδόχου.  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 

οποιαδήποτε άλλη αιτία στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών  

 

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία  Ιδρύματος ………………………….. 

Κατάστημα   …………………………. 

(Δ/νση (οδός-αριθμός)-TK-Φάξ))        Ημερομηνία έκδοσης   ……………… 

      ΕΥΡΩ . ………………………………… 

Προς 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46 και ΕΠΟΝΙΤΩΝ ΤΚ 18510-ΠΕΙΡΑΙΑΣ   
 

                                        ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ .…………    ΕΥΡΩ   …………. 

 

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ  

………………………………………………. (€………….) υπέρ της εταιρείας (πλήρη επωνυμία εταιρίας) «………..……………….» 
Δ\νση «………………………………………………….» ΑΦΜ «……………….», δια τη συμμετοχή  της εις το διενεργούμενο 

διαγωνισμό της ΕΛΣΤΑΤ για την εκτέλεση του έργου «…………………………………...» 
 προϋπολογισθείσας αξίας  ………………………………………  ευρώ, σύμφωνα με την υπ. αρ.  …….... / ………  Δ/ξή σας. 

 

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

 

- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας  σας με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της. 

- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………… 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ) 

Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. 

Βεβαιώνεται, υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για το Ίδρυμά μας. 
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ονομασία Ιδρύματος ………………………….. 

Κατάστημα  …………………………. 

(Δ/νση (οδός-αριθμός)-TK-Φάξ))        Ημερομηνία έκδοσης   ……………… 

      ΕΥΡΩ . ………………………………… 

Προς 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46 και ΕΠΟΝΙΤΩΝ ΤΚ 18510-ΠΕΙΡΑΙΑΣ   

 

 

                    ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΑΡ … ……  ΕΥΡΩ   …….. 

 

 

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

…………...…… (ποσό και ολογράφως) ….………..…….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της 

εταιρείας (πλήρη επωνυμία εταιρίας) « ……….……» Δ\νση «…………………………….» ΑΦΜ «………………………….»  για 

την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την εκτέλεση του έργου 

………………………………… (αρ. διακ/ξης …… / ..….) προς κάλυψη αναγκών της ΕΛΣΤΑΤ και το οποίο ποσόν καλύπτει 

το 5% της συμβατικής προ ΦΠΑ, αξίας  …………..………... ΕΥΡΩ αυτής.  

 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

 

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε 

γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

 

- Βεβαιώνεται, υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από 

το Υπουργείο Οικονομικών για το Ίδρυμά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV –  Σχέδιο Σύµβασης  

 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

                                              

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΔΑΜ: 

 
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

                    (ΕΛΣΤΑΤ) 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                     

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

  
 
   

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΛΣΤΑΤ) 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  « ………….………………………» 

ΓΙΑ « …………………………………………………… » 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ  ………………………. ΕΥΡΩ, 

 

 

Στον Πειραιά, σήμερα στις …………., ημέρα ………………και ώρα ………….. π.μ, στην έδρα της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), οδός Πειραιώς 46 και Επονιτών, ο κ. ,….…………………..., Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ 

που με βάση τις κείμενες διατάξεις την εκπροσωπεί, και ο κ. …………………………………, νόμιμος εκπρόσωπος 
της Εταιρείας ………………….……….., σύμφωνα με …………………………… συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα 

εξής: 

 

Την ……………..……., διενεργήθηκε, σύμφωνα με την αριθμ …………….…….. διακήρυξη της ΕΛΣΤΑΤ, 

Ηλεκτρονικός Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την 

χαμηλότερη τιμή, για  « .…….………………………………………………………………………. ». 

 

Τα αποτελέσματα του παραπάνω διαγωνισμού, κατακυρώθηκαν με την αριθ. …..……………. απόφαση της 

ΕΛΣΤΑΤ στο όνομα της παραπάνω εταιρίας. 

 
Κατόπιν τούτου ο …………….……………., με την παραπάνω ιδιότητά του, αναθέτει στην ανωτέρω εταιρία, 

ονομαζόμενη στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» και αυτή αναλαμβάνει την « …………….……………………………………….», 

με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
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ΑΡΘΡΟ 1  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελούν: 
……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….……

…..……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….

………..……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

…….……….. 

 

Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση του έργου ανέρχεται στο ποσό των € …………………., 

περιλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

Το έργο θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

περιγράφονται αναλυτικά, στην παρούσα Σύμβαση, στην Προσφορά του Αναδόχου, η οποία είναι 
δεσμευτική, καθώς και στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
Οι Τεχνικές προδιαγραφές αναλύονται ως εξής: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

Το παραπάνω έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του «Αναδόχου» σε συνδυασμό με 
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ……………………………. που επισυνάπτονται στην 

παρούσα Σύμβαση σαν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και ΙΙ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΙ  
 
Η δαπάνη για την εκτέλεση του έργου βαρύνει την πίστωση του κωδικού αριθμού εξόδων ΚΑΕ 7123 του 

προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ, οικον. ετους 2017. 

 

Η παραπάνω αμοιβή υπόκειται σε κρατήσεις 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (Αρ.375 παρ.7) και 0,06% υπέρ της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΚΥΑ 

1191/2017 ΦΕΚ Β’ 969/22.03.2017) μετά του αναλογούντος χαρτοσήμου και του επ’ αυτού ΟΓΑ 

χαρτοσήμου, οι οποίες υπολογίζονται στο σύνολο της προσφοράς προ ΦΠΑ της αρχικής καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης  και βαρύνουν τον Ανάδοχο καθώς και οποιαδήποτε άλλη κράτηση τυχόν 
θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης με τον Ανάδοχο. 

 

Επίσης θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού …….. (%) επί της καθαρής αξίας, για την 

οποία χορηγείται βεβαίωση, σύμφωνα με το άρθρο 64  του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167). Ο ΦΠΑ βαρύνει την 

ΕΛΣΤΑΤ. 
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ΑΡΘΡΟ 4 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 
Η πληρωμή του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» θα γίνει …………………………………………………………………………………μετά την 

έκδοση του σχετικού τιμολογίου και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής και Καλής 

Εκτέλεσης της Σύμβασης, με χρηματικό ένταλμα που θα εκδώσει η ΕΛΣΤΑΤ, θα θεωρηθεί από τον αρμόδιο 

Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα εξοφληθεί από την Ταμειακή Υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ, στο όνομα 

του Αναδόχου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελεί τα περιγραφόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας πλημμελώς, θα 

επιβληθούν σε βάρος του οι νόμιμες κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 203 και 207 του 

Ν.4412/2016, ενώ η ΕΛΣΤΑΤ διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης με κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της Σύμβασης και κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου από κάθε 

δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
 

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» κατά τη διάρκεια υπογραφής της Σύμβασης, κατέθεσε την εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης των όρων της παρούσας Σύμβασης με αριθμό ………… της …………….. Ίδρυμα – Κατάστημα 

……………….. ποσού ……………. ευρώ. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας  και θα αποδοθεί στον «ΑΝΑΔΟΧΟ» μετά την πλήρη 
και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσης της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται 

στο εκάστοτε τέλος χαρτοσήμου. 

  
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Οι όροι της παρούσας σύμβασης δεν δύνανται να τροποποιηθούν, παρά μόνο εάν και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν εγγράφως για αυτό και μέσα στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
 

Σε περίπτωση που ανακύψει διαφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών η οποία θα αφορά την 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης η διαφορά θα λυθεί με φιλικό τρόπο μεταξύ των δυο μερών. 

 

Κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή της παρούσας θα λύεται από τα δικαστήρια, 

Πειραιά, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό Δίκαιο. 
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Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, αφού διάβασαν και βεβαίωσαν τη σύμβαση αυτή, την υπόγραψαν σε δύο 

όμοια ισόκυρα πρωτότυπα. 

 
 

Από τα δύο πρωτότυπα το ένα κατατέθηκε στο αρμόδιο Τμήμα της ΕΛΣΤΑΤ, το δε άλλο έλαβε ως 

διπλόγραφο ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ». 

 
                                                      
 
 

                                                                

                                                                     ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 
 

Για την  
Ελληνική Στατιστική Αρχή  

(ΕΛΣΤΑΤ) 
Ο Πρόεδρος 

 
 

      …………………………………………..……….. 

 

 

 

 
 
 

Για τον Ανάδοχο 
 

 

 

 

………………………..……….. 
 






