
  

 

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο 

Προμήθεια και Εγκατάσταση Αδειών χρήσης και Εξοπλισμού 

 του Ταμείου Εξοικονομώ Ι, του Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ  

CPV: 30200000-1 

Αναθέτουσα Αρχή: Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) 

Προϋπολογισμός: 240.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) 

Δικαίωμα προαίρεσης έως: 60.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) 

   Συνολικός Προϋπολογισμός: 300.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) 

Διάρκεια: έως  31/12/2019 

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός  
με κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής 

Αριθμός Πρωτοκόλλου ΕΤΕΑΝ ΑΕ: 232038/01-04-2019  

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 71740 

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 08/05/2019 και ώρα 11:00 π.μ. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 14/05/2019 και ώρα 10:00 π.μ 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και 
Ανάπτυξης 

Ταχυδρομική διεύθυνση Ξενίας 24 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 115 28 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL303 

Τηλέφωνο 210 74 50 400 

Φαξ 210 74 50 500 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@etean.com.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Κυριαζής Πέτρος,  

Σφυράκης Χρυσοβαλάντης 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.etean.com.gr  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Ανώνυμη Εταιρία του Δημοσίου και ανήκει στους φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  παράγραφος «Α1.1.1 
Συνοπτική παρουσίαση του ΕΤΕΑΝ» 

 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το ελληνικό  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

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

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

την προαναφερθείσα διεύθυνση  

δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές 
είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr 

 

 

 

 

mailto:info@etean.com.gr
http://www.etean.com.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αδειών χρήσης και Εξοπλισμού του Ταμείου Εξοικονομώ Ι, 
του Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ» 

 

Σελίδα 5 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός είναι διεθνής ηλεκτρονικός και διεξαγεται με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του 
ν. 4412/16.  

  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

 

1. Φορέας χρηματοδότησης για το μέρος της παρούσας σύμβασης σχετικά με το  «Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας ΙΙ» είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Κωδ. ΣΑ Ε1191 Η δαπάνη για το εν 

λόγω μέρος της σύμβασης  βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 

2018  του Φορέα  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 

ενάριθ. έργου 2016ΣΕ11910008) 

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και  το Ελληνικό Δημόσιο. 

Το μέρος αυτό της σύμβασης  περιλαμβάνεται στο υποέργο της Πράξης : «Σύσταση Ταμείου 

Επιχειρηματικότητας ΙΙ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 

7326/2387Α2/30/11/2016 (ΑΔΑ: ΨΧΣΔ4653Ο7-ΠΦΩ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ε.Υ.Δ. 

Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και έχει λάβει Κωδικό ΟΠΣ 5003286.  

 

2. Φορέας χρηματοδότησης για το μέρος της παρούσας σύμβασης σχετικά με το  «Ταμείο Εξοικονομώ Ι» 

είναι η ΕΤΕΑΝ ΑΕ από τις επιστροφές του εν λόγω Ταμείου. Η δαπάνη για το εν λόγω μέρος της σύμβασης  

βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 και 2019 του Φορέα.  

 

3. Φορέας χρηματοδότησης για το μέρος της παρούσας σύμβασης είναι η ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Η δαπάνη για το εν 

λόγω μέρος της σύμβασης  βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 

2018 και 2019 του Φορέα.  

 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

 

Με τη με  αριθμό ΥΑ 7314/1819/29.11.2016 (ΦΕΚ Β 3904/2016), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ 

αριθμόν ΥΑ 6775/1974 A1/15.12.2017 (ΦΕΚ Β 4448/2017),  συστάθηκε Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την 

επωνυμία «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ», ως χωριστή χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο του Εθνικού 

Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), με σκοπό την χρηματοδότηση, μέσω παροχής 

δανείων, εγγυήσεων και μικροπιστώσεων, των ελληνικών επιχειρήσεων και τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας τους.  

Στο παραπάνω πλαίσιο,  οι κύριες υποχρεώσεις του υποψήφιου αναδόχου για την κάλυψη των βασικών 

στόχων του Έργου τόσο με την παροχή του αντίστοιχου εξοπλισμού καθώς και αναβάθμιση του 
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λειτουργικού συστήματος ώστε να ανέβει αντοχής των συστημάτων σε ενδεχόμενες επιθέσεις σε 

κακόβουλες απειλές κυρίως όσων τα λειτουργικά συστήματα είναι Windows 2008 καθώς και αναβάθμιση 

των μη κρυπτογραφημένων παλαιών βάσεων (MSSQL 2008) που διαθέτουμε ενέχουν κίνδυνοι απώλειας 

δεδομένων.  

Παράλληλα να αντικατασταθεί μεγάλος όγκος του εξοπλισμού που είχε αγοραστεί το 2013, στον οποίο 

στηρίζονται η βασικές πληροφοριακές υποδομές της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, και που παύει πλέον σταδιακά να 

υποστηρίζεται από την κατασκευάστρια εταιρία. Επίσης, η εταιρία Microsoft έχει ανακοινώσει ότι παύει 

πλέον να υποστηρίζει τις παλαιότερες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων και βάσεων δεδομένων.  

Προκειμένου να εξασφαλίζεται κατά το πλείστον η καλή και αδιάλειπτη λειτουργία, προτείνουμε την 

προμήθεια του αντίστοιχου εξοπλισμού καθώς και αναβάθμιση των αδειών χρήσης σε λειτουργικά 

συστήματα, βάσεις δεδομένων, κ.α. ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω: 

• Εξοπλισμός 

o A. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (PC με άδειες) 

o B. Οθόνες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

o C. Φορητός 

o D. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (workstation)  για διαχειριστές (Administrators) 

o E. Οθόνη Αυξημένων Δυνατοτήτων 

o F. Εξυπηρετητές (SERVERS) 

o Κόστος Εγγύησης για 3 χρόνια όπως ζητείτε στο F. Εξυπηρετητές (SERVERS)  

o G. Πλατφόρμα Δικτυακών Αντιγράφων Ασφαλείας (Backup) 

o Κόστος Εγγύησης για 3 χρόνια όπως ζητείτε στο G. Πλατφόρμα Δικτυακών Αντιγράφων 

Ασφαλείας (Backup) 

o H.1.1 Διαμεταγωγείς 48 port 

o H.1.2 Διαμεταγωγείς 48 port, PoE 

o I. Σύστημα Ψηφιακής Αρχειοθέτησης (Scanner) 

o J. Βιντεοπροβολέας 

o K. Σύστημα Δικτυακής Αποθήκευσης (NAS) 

• Άδειες Λογισμικού 

o Microsoft Windows 10 Pro x64 Gr DSP 

o Microsoft Office Professional 2019 ESD 

o Microsoft Office Home Business 2019 ESD 

o Microsoft Project Pro 2019 ESD  

o Microsoft Visio Professional 2019 ESD  

o Developer 

o Bundle (Liquid Studio 2018) 

o Windows Server® 2016 
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o Να προσφερθούν τέσσερεις Άδειες Microsoft SQL Server 2017 Enterprise 2-Core Open 

Business | 7JQ-01275 η τελευταία έκδοση που υπάρχει (π.χ 2018) για 8 Cores, η οποία θα 

εγκατασταθεί σε 2 διαφορετικά VM (με 4cores το καθένα) με Windows 2016 

• Υλικά για αναβάθμιση και συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισμού 

o RAM DIMM 16GB 2Rx4 PC3L 10600 για server DELL (Service Tag :  JGDTF5J) 

o CPU Intel Xeon X5675 για server DELL R510 (Service Tag :  JGDTF5J) 

o CPU Intel Xeon X5675 για server DELL R710 (Service Tag :  D5MN55J) 

o Κάρτα δικτύου 10G dual port  για server DELL R710 (Service Tag :  H5MN55J) 

o DELL Hard Disk SEAGATE (Product ID: ST3600057SS)  600GB SAS 15,000 RPM για DELL 

MD3600i SAN Storage (service Tag: GSC16Y1) 

o DELL Hard Disk WesternDigital (Product ID: WD4001FYYG)  4TB SAS 7200 RPM για DELL 

MD3600i SAN Storage (service Tag: GSC16Y1) 

o Hard Disk SSD 1TB SATA 

o Hard Disk 12TB 

o Hard Disk SSD SATA >=240GB  

o Hard Disk 1TB 3.5” SATAIII Cache 64 MB, Μέγιστος Ρυθμός Μεταφοράς 6 Gbit/sec, 

Maximum RPM 7200 rpm 

o Eξωτερικός Σκληρός Δίσκος 2.5"  5TB USB 3.0, Χωρίς τροφοδοσία ρεύματος   

• Υπηρεσίες εγκατάσταση και παραμετροποίησης 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί παρουσίαση των επιμέρους συστημάτων, η οποία θα εξειδικευτεί κατά τη φάση 

των αναλυτικών προδιαγραφών, τις οποίες και οφείλει να συντάξει ο ανάδοχος του έργου, όπως 

περιγράφονται στα παραρτήματα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της Σύμβασης και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 

30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης. Προσφορές που θα 

υποβληθούν για ορισμένα τμήματα και όχι για το σύνολο του αντικειμένου θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  έως 31/12/2019. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  297.600,00 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € διακόσιες χιλιάδες ευρώ -240.000,00 €) 

Ο παραπάνω προϋπολογισμός επιμερίζεται ως εξής: 

• 160.800,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου 

Εξοικονομώ Ι.  
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• 52.800,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου 

Επιχειρηματικότητας ΙΙ,  με Κωδικό ΟΠΣ 5003286 

• 26.400,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 

Συνεπώς η χρηματοδότηση θα γίνει αναλογικά με τη συνεισφορά των Ταμείων για το σύνολο του έργου 

(συμπεριλαμβανομένης και της προαίρεσης) αυτού: 67% από το Ταμείο Εξοικονομώ Ι, 22% από το Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας ΙΙ και 11% από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 

 

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης για την ανάθεση επιπρόσθετων υλικών ή 

εγγυήσεων ή παρόμοιων υπηρεσιών, για ποσό έως 60.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%, οπότε στην περίπτωση 

αυτή, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου δύναται να ανέλθει συνολικά μέχρι του ποσού των 

300.000,00  Ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%. Συνεπώς, μπορεί να γίνει ανάθεση επιπρόσθετων παρόμοιων 

υπηρεσιών συνολικά μέχρι και του ποσού των 300.000,00  Ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%.  

Η πιθανή ενεργοποίηση της προαίρεσης θα λάβει χώρα για την ανάθεση επιπρόσθετων υλικών ή 

εγγυήσεων ή παρόμοιων υπηρεσιών, με παρεπόμενη αύξηση των αναφερομένων υπηρεσιών του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι του διαγωνισμού είτε με την αύξηση των υπηρεσιών με την προσθήκη επιπλέον 

λειτουργικότητας είτε με την αγορά αδειών χρήσης επιπροσθέτων λειτουργικών ή λογισμικών είτε τη 

μετάπτωση ή/ και σύζευξη με άλλες εφαρμογές.  Το κόστος των επιπρόσθετων υλικών ή εγγυήσεων ή 

παρόμοιων υπηρεσιών θα προσδιορίζεται με βάση την οικονομική πρόσφορά του αναδόχου, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

VI - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς. 

Η προαίρεση θα γίνει  σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 

και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 

Επισημαίνεται ότι η ανάθεση της σύμβασης δεν συνεπάγεται ότι η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, θα ασκήσει υποχρεωτικά το 

δικαίωμα του για εξάσκηση της προαίρεσης. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει 1 της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

 

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 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α 147). 

2) Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 

                                                           
1 Άρθρο 86 ν.4412/2016  
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(Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 

3) Τις διατάξεις του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ Α 267) 

4) Τις διατάξεις  του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ Α 204) 

5) Τις διατάξεις του Π.Δ. 122/2012 «Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ Α 215) 

6) Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης υπ’ αριθμόν 56902/215/19-05-17 (Β’ 

1924/02-06-17) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

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

7) Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης υπ’ αριθμόν 57654/22-05-17 (Β’ 

1781/23-05-17) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης.» 

8) Την απόφαση των Υπουργών ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ υπ’ αριθμ. 1191 «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της 

διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της 

παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016» 

9) Το Π.Δ. 39/2017 με τίτλο «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» 

10) Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α 112) 

11) Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 143). 

12) Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α 145).  

13) Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α 248) 
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14) Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 74) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1    

 

15) Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές», (ΦΕΚ Α 107) 

 

16) Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις” (ΦΕΚ Α 45)  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 

17) Τις διατάξεις του ν. 2121/1993  “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα” (ΦΕΚ Α 25),  

 

18) Τις διατάξεις του π.δ 28/2015 “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία” (ΦΕΚ  Α 34),  

 

19) Την αριθ. C(2014) 10162/18.12.2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του 

ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως ισχύει κάθε φορά. 

 

20) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 

περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.. 

 

21) Τον «Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014, Τμήμα ΙΙ, για τη συμπλήρωση του 

Κανονισμού 1303/2013 αναφορικά με τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής.  
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22) Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 

και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας.  

 

23) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 

ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 

της Συνθήκης. 

 

24) Τη με Α.Π 126829/EΥΘΥ 1217 (ΦΕΚ Β' 2784/21-12-2015) κοινή υπουργική απόφαση για το 

«Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή 

παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την 

υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, 

σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 4314/2014».  

 

25) Την υπ’ αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β/28.12.2015) κοινή υπουργική απόφαση των 

Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις 

πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ» (Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β'). 

 

26) Την υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) υπουργική απόφαση 

«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 -2020, - 

Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 -

2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως αυτή ισχύει. 

 

27) Τη με Α.Π. 12017/1245/27-10-2010 κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Οικονομικών, για τη σύσταση του 

Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ». (ΦΕΚ 

Β΄/1697/27-10-2010) 

 
28) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3927/782/Β2/22.07.2016 και με ΑΔΑ 6ΨΙ04653Ο7-7ΙΑ υπουργική 

απόφαση, με θέμα «Παράταση ημερομηνίας ολοκλήρωσης των Δράσεων Ταμείου 

Επιχειρηματικότητας -ΤΕΠΙΧ». 

 

29) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 141979/21-12-2017 και με ΑΔΑ 9ΩΔΑ465ΧΙ8-ΨΓΔ υπουργική απόφαση 

με την οποία εγκρίνεται η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017, στη ΣΑΕ 
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027/2 του έργου ΕΤΕΑΝ Α.Ε. - ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΤΕΠΙΧ Ι με τα αντίστοιχα οικονομικά του στοιχεία 

όπως περιγράφονται στον "πίνακα" της απόφασης αυτής. 

 

30) Τη με Α.Π. 7314/1819/29-11-2016 υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης, για τη σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία 

«ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ». (ΦΕΚ Β΄/3904/5-12-2016). 

31) Την από 24.11.2015 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την έγκριση του Δελτίου Εξειδίκευσης για τη Δράση 

«Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών» στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία εγκρίνονται και τα κριτήρια επιλογής 

πράξης και μεθοδολογίας αξιολόγησης.  

32) Tην με Α.Π.: 13/02-06/179743/1056/17-6-2016 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με Θέμα «Τροποποίηση 

της υπ’ αριθμ. πρωτ. 31654/ΕΥΘΥ1415/20.7.2010 (ΦΕΚ 1262/Β/6.8.2010) Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης Σύστασης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ" και άμεση ενίσχυση παρεμβάσεων για βελτίωση ενεργειακής 

απόδοσης οικιών». (ΦΕΚ Β 2023/5.7.2016) 

33) Τις διατάξεις του Ν. 3912/2011 (ΦΕΚ Α΄ 17/17-02-2011) «Σύσταση Εθνικού Ταμείου 

Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης» όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα. 

34) Τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. όπως αυτός έχει  εγκριθεί με την ΥΑ 

31940/ΔΙΟΕ622/19.7.2011 (ΦΕΚ Β 1777/5.8.2011) και τροποποιηθείς συμπληρωματικά ισχύει 

σήμερα. 

35) Τις, σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις 

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

καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

36) Τη σχετική με τον παρόντα διαγωνισμό απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. 
με αριθμό 166/12-02-2019 Θέμα 1 περί έγκρισης αυτού και 169/26-03-2019 Θέμα 7 
συγκρότησης συλλογικών οργάνων του διαγωνισμού 
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

1.  Η έναρξη υποβολής των προσφορών είναι η 22/04/2019 και ώρα 09:00 π.μ. 

2. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08/05/2019 και ώρα 11:00 π.μ..  
Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα 
αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υ.Α. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ Β 1924/2-
6-2017), μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της 
αναθέτουσας αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το 
σχετικό αίτημα του οικονομικού φορέα, μπορεί να προβεί στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής 
προσφοράς στο σύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο 
οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του συστήματος έως την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προφοράς. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

3. Η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-
Τεχνική Προσφορά» θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω 
συστήματος, την 14/05/2019, και ώρα 10:00 π.μ. 

4. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ.3 του άρθρου 37 του Ν.4412/16 και το άρθρο 9 της Υ.Α. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ Β 1924/2-6-
2017)..  

5. Προσφορές που θα υποβληθούν ή θα περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη μορφή χωρίς να 
έχει προηγηθεί υποβολή ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται 
στους αποστολείς τους, θεωρούμενες ως ουδέποτε υποβληθείσες.   

6. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη 
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 5 της Υ.Α. 
56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ Β 1924/2-6-2017): 

α. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται την εγγραφή τους και την εγγραφή των στελεχών τους  
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως 
εξής: 

(1) Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται 
με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το 
σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 
αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα 
διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος. (2) Οι οικονομικοί φορείς των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) δύναται να αιτούνται την εγγραφή τους: 
α) είτε συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number), 
ταυτοποιούμενοι με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 
β) είτε βάσει της συμμόρφωσης με το σύστημα SecureidenTityacrOssboRderslinKed (STORK). 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, 
αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του 
Συστήματος. 
  
(3) Οι οικονομικοί φορείς που δεν εντάσσονται στα προηγούμενα δύο εδάφια, αιτούνται την εγγραφή 
τους και ταυτοποιούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ 
αποστέλλοντας: 
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- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format 
(PDF)με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται και σύμφωνα με τους 
προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να 
δηλώνεται/ αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 
υπηρεσία. 
β. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 
Συστήματος  ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

γ. Εφόσον ο υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης 
του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτόν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης 
του συστήματος και ενημερώνει σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα τον υποψήφιο χρήστη. 

δ. Στο πλαίσιο του παρόντος ηλεκτρονικού διαγωνισμού παρέχεται δυνατότητα εκπαίδευσης του 

οικονομικού φορέα στο ΕΣΗΔΗΣ ως εξής:  

(1) οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τα αιτήματά τους για εκπαίδευση συμπληρώνοντας και 

αποστέλλοντας το αναρτημένο έντυπο στην αναθέτουσα αρχή, με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. 

(2)  η αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού συγκεντρώνει τα αιτήματα και τα αποστέλλει έγκαιρα στη 

ΓΔΔΣΠ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου vendor.training@eprocurement.gov.gr, ώστε να 

καθοριστεί ο χρόνος και ο τόπος εκπαίδευσης και να ενημερωθούν σχετικά η αναθέτουσα αρχή και οι 

οικονομικοί φορείς. 

(3) Η εκπαίδευση παρέχεται είτε στις εγκαταστάσεις της ΓΓΕΠΚ, είτε απομακρυσμένα μέσω studio 

τηλεδιάσκεψης, είτε μέσω άλλου ηλεκτρονικού μέσου. 

7. Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του 
συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 8 της Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ Β 1924/2-6-2017) . Τα σχετικά στοιχεία 
αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες οθόνες της 
διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα ο καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, αποτελούν απόδειξη 
επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων μέσω του συστήματος. Οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση αποστολής, κοινοποίησης ή υποβολής και 
λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά το νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει 
ολόκληρη η επομένη εργάσιμη. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν μέσω του Συστήματος τα κατά 
περίπτωση έγγραφα που έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τους ίδιους υπογεγραμμένα με εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από 
εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, 
ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ 
(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις 
διατάξεις της παρούσας. 
 

8. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 
μέρους της ΕΤΕΑΝ  ΑΕ σχετικά με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 

9. H συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του 
λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων 
που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη. 

10. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, θα παρασχεθούν συμπληρωματικές πληροφορίες σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 67 του ν.4412/16. Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ μπορεί να παράσχει τις ανωτέρω πληροφορίες 
συγκεντρωτικά επί όλων των υποβληθέντων αιτημάτων. 





Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αδειών χρήσης και Εξοπλισμού του Ταμείου Εξοικονομώ Ι, 
του Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ» 

 

Σελίδα 15 

11. Όλες οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις ή βεβαιώσεις των συμμετεχόντων που 
υποβάλλονται κατά την διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού (προσφορές κ.λ.π.) ή/και κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, δεν χρειάζεται να φέρουν θεώρηση γνησίου υπογραφής και 
πρέπει να υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, ήτοι από το ίδιο το φυσικό 
πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
αυτής.  

12. Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση και δικαιούται να αναθέσει ή όχι το έργο, να 
ματαιώσει ή να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση καταβολής 
αμοιβής ή αποζημίωσης στους συμμετέχοντες.   

13. Οι προσφέροντες, εφόσον δεν ασκήσουν εμπροθέσμως ένσταση κατά της παρούσας Διακήρυξης ή 
αυτή έχει απορριφθεί, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της και 
δεν δύναται με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν, ευθέως ή εμμέσως, 
τους όρους αυτούς. Επιπλέον, με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι οι προσφέροντες είναι 
απολύτως ενήμεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών 
προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχουν  μελετήσει όλα τα στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στο φάκελο διαγωνισμού.  

14. Οι όροι του διαγωνισμού, όπως αναγράφονται στη Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της, καθορίζουν τις 
επιμέρους υποχρεώσεις των διαγωνιζομένων-παρόχων. Για θέματα μη λεπτομερώς αναφερόμενα στην 
Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της, ισχύουν τα καθοριζόμενα τόσο από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 
περί Δημοσίων Συμβάσεων (νομοθετήματα, Υ.Α. Κ.Υ.Α. κλπ) και την λοιπή σχετική νομοθεσία όσο και το 
πλαίσιο που διέπει την οργάνωση-λειτουργία του ΕΤΕΑΝ και τις λοιπές κανονιστικές διατάξεις.  Θεωρείται 
ότι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό γνωρίζουν το σύνολο του προαναφερόμενου πλαισίου και ότι δεν 
μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά του. 

15. Επισημαίνεται ότι απαιτούμενα στοιχεία/έγγραφα/δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται σε έντυπη 
μορφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής, προσκομίζονται 
με οποιοδήποτε τρόπο (προσωπικά, ταχυδρομικά ή με courier) στις εγκαταστάσεις του ΕΤΕΑΝ  ΑΕ στον 6ο 
όροφο στο Τμήμα Γραμματείας (πρωτόκολλο) σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις: 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail) 

«ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ»  ΕΤΕΑΝ ΑΕ  

«ΦΑΚΕΛΟΣ (π.χ. ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 230502/12-12-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ.  

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 01/04/2019 
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. 

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

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :   www.etean.com.gr στη διαδρομή : Προκηρύξεις > Τρέχουσες Προκηρύξεις. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς 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  

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. 

 

http://www.etean.com.gr/
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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. 2019-047000 (19-158349-001) Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΑΔΑΜ 19PROC004712323) 

• 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 

• 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. 

Η  Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της   διατίθενται στην Γραμματεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική 
(courier). Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα 
Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που 
παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό 
σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα 
Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το 
αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

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.  

Τα εν λόγω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 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 Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
Συγκεκριμένα, οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων επί των 
εγγράφων της σύμβασης μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος. Οι 
παρεχόμενες από τις αναθέτουσες αρχές διευκρινίσεις δίνονται μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του Συστήματος ή και της ανάρτησης αυτών στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα 
Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», Κατηγορία «Προς Προμηθευτή, Διακήρυξη και Δημοσίευση στο 
Portal». 
  

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

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 και 4.1., σύμφωνα με τα υποδείγματα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
VIII  Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 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 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. 
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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 
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 (παρ. 4, άρθρου 72, ν.4412/16). 

 

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

Οι εγγυητικές επιστολές υποχρεωτικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή σε περίπτωση που 
εκδίδονται από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

 

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 και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  Η Α.Α. μπορεί να 
απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον 
τους ανατεθεί η σύμβαση στο μέτρο που η σχετική μεταβολή είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 
σύμβασης (άρθρο 19 του ν.4412/16) 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον,  για την εκπλήρωση όλων των 
απορρεουσών, από τα έγγραφα της, Σύμβασης, υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους 
συμφωνίες, περί κατανομής των ευθυνών τους, έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε 
καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι  της  Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος  απαλλαγής του  
ενός  μέλους  από  τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της 
Σύμβασης.   

4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, 
οποιαδήποτε από τα Μέλη της, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν 
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μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων 
της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της  Αναθέτουσας Αρχής.  Σε αρνητική  περίπτωση, ο 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 
 

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, που 
ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων (3.000,00) ευρώ.  

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 εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες 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 εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

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.  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 
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),  
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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 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, 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 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. 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.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 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 
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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. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.5. 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  

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 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 
(αυτοκάθαρση). 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. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης.  
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2.2.3.9. Η αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την προσωπική 
κατάσταση των υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για να λάβει τις 
πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα 
εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων 
αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι 
εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, 
ενδεχομένως, των διευθυντικών στελεχών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος. 
 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι 
παροχής υπηρεσιών πληροφορικής σχετικά με το έργο.  Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν αντίστοιχους 
κωδικούς δραστηριότητας και την αντίστοιχη εμπειρία που ζητείται στα παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Αναδόχου - 
Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση 
ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα 
καταγωγής τους, απαιτείται να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω 
οργανισμού. Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή άλλο επαγγελματικό φορέα, με το οποίο θα πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που να είναι συναφές με το 
δημοπρατούμενο αντικείμενο, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να  δηλώνουν  ότι  διαθέτουν: 

- μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο από  400.000 ΕΥΡΩ, τα τελευταία 3 έτη (2015, 

2016,2017), συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των 

δραστηριοτήτων του. 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
- Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

- πρότυπο διασφάλισης της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών κατά ISO9001.    

 

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

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

 

 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 άρθρο 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 και θα αναρτηθεί ως ιδιαίτερο-ξεχωριστό αρχείο στην διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 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  που περιλαμβάνονται στο σύνδεσμο (link) 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=15231555976333623#%40%3F_afrLoop%3D152315559763
33623%26_adf.ctrl-state%3D16uqlkit4e_61 

και στο σύνδεσμο (link) 

 http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf 

 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα - (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης-Προσωρινού Αναδόχου)   

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. 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 2.2.4-2.2.8). 

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 2.2.3.4. 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=15231555976333623#%40%3F_afrLoop%3D15231555976333623%26_adf.ctrl-state%3D16uqlkit4e_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=15231555976333623#%40%3F_afrLoop%3D15231555976333623%26_adf.ctrl-state%3D16uqlkit4e_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=15231555976333623#%40%3F_afrLoop%3D15231555976333623%26_adf.ctrl-state%3D16uqlkit4e_61
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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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. 

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 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας Επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία  θα 
δηλώνονται όλοι οι Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές  
(στην περίπτωση εγκατάστασης στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης).  

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, 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. 

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. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία . [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από 
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία 
των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία 
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των 
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας 
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από 
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το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί 
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν 
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών 
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί 
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι 
γνωστοί.  

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει 
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται 
από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».και 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. 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 άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν έγγραφο αρμόδιας δημόσιας Αρχής από το οποίο να 
προκύπτουν οι Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ). 

Ειδικά οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών, βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο 
ή άλλο επαγγελματικό φορέα, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά τους, που να είναι συναφές με το δημοπρατούμενο αντικείμενο, κατά την ημέρα διενέργειας 
του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι.  

Σε κάθε περίπτωση εφόσον δεν απαιτείται, σύμφωνα με το προηγούμενα εδάφια, να διαθέτουν ειδική 
έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού-επαγγελματικού επιμελητηρίου, απαιτείται να 
αποδεικνύουν το ειδικό επάγγελμά τους με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο (ενδεικτικά αναφέρεται η 
βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή έναρξης εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου, βεβαίωση 
αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων), 
συμπεριλαμβανομένης ένορκης δήλωσης ενώπιον συμβολαιογράφου, στην οποία αναφέρεται το ειδικό 
επάγγελμά τους. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

 -αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων από τα οποία θα προκύπτει μέσος γενικός ετήσιος κύκλος 
εργασιών ίσος ή μεγαλύτερος από 400.000 ΕΥΡΩ, τα τελευταία 3 έτη (2015, 2016,2017) 

 

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 
οποιοδήποτε έγγραφο διαθέτουν, από το οποίο αποδεικνύεται ότι πληρούν τα αναφερόμενα στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σε ισχύ 
πιστοποίηση ISO 9001. Επίσης αναγνωρίζονται ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε 
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άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, γίνονται δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης 
ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν 
λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης 
ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

Β.6. 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, απόφαση 
συγκρότησης 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.7. 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.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 άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

 

Πίνακας Κριτηρίων & Συντελεστές Βαρύτητας κριτηρίων Τεχνικών Προσφορών 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 

Βαρύτητας (%) 

Α 
ΟΜΑΔΑ Α Τεχνικές Προδιαγραφές – Ποιότητα –

Απόδοση 
50% 

Α.1 Μεθοδολογία Προσέγγισης – Αντίληψης  Έργου  3 

Α.2 

Μεθοδολογία διαχείρισης και υλοποίησης έργου – 

διασφάλιση ποιότητας - Εντοπισμός προβλημάτων και 

διαμόρφωση κατάλληλων προτάσεων για την επίλυσή 

τους 

17 

Α.3 Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική Λύση  10 

Α.4 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης – Παραδοτέα 10 

Α.5 Ομάδα Έργου 10 

Β ΟΜΑΔΑ Β Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη 50% 

Β.1 Στοιχεία Καλής Λειτουργείας-Τεχνικής υποστήριξης 30 

Β.2 Εκπαίδευση 20 

 100 

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

 

α) Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

BTi= σ1*Κ1 + σ2*Κ2 +……+σν*Κν 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 
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β) Για την συγκριτική βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και δεν θα 
απορριφθούν σε προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, η ΕΔΑΠ διαμορφώνει το κόστος αξιολόγησης κάθε 
προσφοράς με βάση τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
 

Το συνολικό κόστος ΒΚi ορίζεται ως: 

ΒΚi = [Συνολικό κόστος Οικονομικής Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ]  

Στο συνολικό κόστος οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνεται το σύνολο του κόστους του έργου. 

 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η ΕΔΑΠ 
κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών και την τελική κατάταξη των υποψηφίων δεν θα ληφθεί υπόψη η 
αυτόματη κατάταξη του Συστήματος, αλλά θα χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος τύπος για τον υπολογισμό του 
βαθμού (Βi): 

Bi = 0,8 ×
BΤi

MΑΧΤ
+ 0,2 ×

ΜΙΝΚ

ΒΚi
 

όπου: 

Bi = η συνολική βαθμολογία του διαγωνιζομένου i, 

ΒΤi = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνιζομένου i, 

ΜΑΧΤ = Η καλύτερη Τεχνική βαθμολογία μεταξύ των διαγωνιζομένων, 

MINK = Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ των διαγωνιζομένων, 

ΒΚi = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζομένου i, 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη της οποίας ο βαθμός (Βi) είναι ο μεγαλύτερος. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

α. Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα της Διακήρυξης. 

β. Σε περίπτωση μη υποβολής, ή μη έγκαιρης και προσήκουσας υποβολής ή κατά παρέκκλιση των 
απαιτήσεων της Διακήρυξης υποβολή δικαιολογητικών του Φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-
Τεχνική προσφορά» και του Φακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

γ. Η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον φάκελο «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και αντίστροφα, δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των 
υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς. 

δ. Για να θεωρηθούν έγκυρα τα δικαιολογητικά, πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία 
καταληκτικής υποβολής των προσφορών.  
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ε. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα (ν.4412/16 άρθρο 92). 

στ. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δύναται προσκληθούν, εγγράφως από τον Αναθέτουσας Αρχής, για 
παροχή διευκρινήσεων ή συμπλήρωση των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλλει. Η εν λόγω 
συμπλήρωση ή διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια την μεταγενέστερη αντικατάσταση ή 
υποβολή εγγράφων προκειμένου για την συμμόρφωση με τους όρους της Διακήρυξης. Εν λόγω 
διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις (διορθώσεις τυπικών λαθών ή ήσσονος σημασίας παραλείψεων των 

προσφορών), γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016  και το άρθρο 14 της 
ΥΑ 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ Β 1924/2-6-2017)  

ζ. Όλες οι απαιτούμενες δηλώσεις ή Υπεύθυνες Δηλώσεις ή βεβαιώσεις των συμμετεχόντων που 
περιλαμβάνονται στις προσφορές δεν χρειάζεται να φέρουν θεώρηση γνησίου υπογραφής, και πρέπει να 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, ήτοι από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο 
που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. 
Επιπλέον, απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής 
υπογραφής τους, η οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (Ν. 4250/14). 

η. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προτάσεις που κατά την κρίση της 
αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνονται με αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. Ο υποψήφιος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία 
περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων 
αυτών. 

θ. Δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγράφων και σε έντυπη μορφή, τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή 
και έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στο Σύστημα.  

ι. Έντυπα δικαιολογητικά-προσφορές που περιέρχονται στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από 
την διενέργεια του διαγωνισμού ή τον προκαθορισμένο χρόνο, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται 
στο αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται 
από τη Διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατίθενται κατά τη 
διαγωνιστική διαδικασία (Ν.4412/16 άρθρο 96). 

ια. Έντυπα δικαιολογητικά-προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ με οποιοδήποτε 

τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς χωρίς να 
αποσφραγίζονται (Ν.4412/16 άρθρο 96). 
Επίσης, προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ αποκλειστικά σε έντυπη μορφή 
(για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν 
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.   
 
ιβ. Τα έντυπα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 
διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση ή 
προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε 
αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 
διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

ιγ. Οι έντυπες προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα  ή σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. (Ν. 4412/16 άρθρο 96).  

ιδ. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο 
να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.  

ιε. Προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση 
των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο 
και στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί Προσφοράς προαιρετικών 
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προϊόντων ή υπηρεσιών.  

ιστ Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων από 
την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 
1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14). Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη 
τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται 
με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄74/26-03-14). Επισημαίνεται ότι σε 
υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια για το διαγωνισμό Υπηρεσία 
δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, 
ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι 
υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 
του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική 
διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, 
ανακαλείται αμέσως.  

ιζ. 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. 

ιη. Δύναται να ζητηθούν από τους συμμετέχοντες και σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 
της διαγωνιστικής διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για 
την  ορθή διεξαγωγή της (Ν. 4412/16 άρθρο 79). 

 

 

2.4.2 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 ,  και  στο άρθρο 15 της ΥΑ56902/215/19-5-2017 (Β’ 1924/02-06-17) 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).». 

 

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 άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

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.  
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Τα στοιχεία της προσφοράς που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 
του ν. 4412/2016, υποβάλλονται στον οικείο (υπο)φάκελο ως ξεχωριστό αρχείο και σημαίνονται από τον 
οικονομικό φορέα με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος (οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, 
τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών). Στην περίπτωση αυτή, ο 
οικονομικός φορέας υποβάλλει στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση, αναφέροντας ρητά όλες τις 
σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας Διαφορετικά δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των στοιχείων οι λοιποί διαγωνιζόμενοι.  

Η Α.Α. δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν 
χαρακτηρίσει με βάση την ανωτέρω παράγραφο ως εμπιστευτικές. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. (Ν. 4412/16 άρθρο 21 παρ. 4). 
 

2.4.2.4. Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά συμπληρώνοντας την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας στον ηλεκτρονικό χώρο 
«Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο όλα τα στοιχεία της 
προσφοράς του σε μορφή αρχείου Portable Document Format(PDF). 
 
Στην συνέχεια, ο οικονομικός φορέας παράγει από το σύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία (εκτυπώσεις της 
Τεχνικής Προσφοράς Προμηθευτή και της Οικονομικής Προσφοράς Προμηθευτή σε μορφή αρχείου 
Portable Document Format (PDF)), τα οποία υπογράφονται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 8 της Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ Β 1924) και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους 
(υπο)φακέλους της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα. Κατά την συστημική υποβολή της προσφοράς 
το σύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε 
σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Τεχνική και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι 
αυτοί αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται στο σύστημα. 
Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το Σύστημα ενημερώνει τον οικονομικό φορέα με σχετικό 
μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη του οικονομικού φορέα, προκειμένου ο τελευταίος να 
προβεί στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 
 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε διακήρυξης (ιδίως 
τεχνική και οικονομική προσφορά). 

 
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 

Στην περίπτωση διάστασης μεταξύ των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική φόρμα του 
συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου, υπερισχύει το τελευταίο.  

Ειδικά τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αφορούν έγγραφα που παρέχονται από τους δημόσιους φορείς 
αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αναθέτουσα αρχή, μέσω διαλειτουργικότητας των συστημάτων. Έως 
την πλήρη διαλειτουργικότητα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί 
από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υ.Α. 
56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ Β 1924), χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
 

2.4.2.5.  
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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 Α.Α και σε έντυπη μορφή 
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 εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 
(ΦΕΚ Β 1924), 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»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ Β 
1924), χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν:  

1. 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 

Το ΕΕΕΣ αποτελεί υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την οικονομική κατάσταση, τις τεχνικές και λοιπές 
ικανότητες και την καταλληλότητα επιχειρήσεων για διαδικασίες σύναψης σύμβασης. Διατίθεται σε όλες 
τις γλώσσες της ΕΕ και χρησιμοποιείται ως προκαταρκτική απόδειξη εκπλήρωσης όλων των απαιτούμενων 
όρων στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Χάρις στο ΕΕΕΣ, οι υποβάλλοντες 
προσφορά  δεν χρειάζεται πλέον να υποβάλλουν πλήρη αποδεικτικά στοιχεία και έντυπα που  
χρησιμοποιούνταν παλαιότερα  στις  διαδικασίες σύναψης σύμβασης στην ΕΕ,  κάτι  που απλουστεύει την 
πρόσβαση σε ευκαιρίες διασυνοριακής υποβολής προσφοράς. 

Στο ΕΕΕΣ ουσιαστικά δηλώνεται από τον κάθε υποψήφιο ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλογής και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή/και την Διακήρυξη) και ότι οι 

συμμετέχοντες δεν εμπίπτουν σε κάποιο λόγο αποκλεισμού (ν. 4412/16 άρθρα 75 ως 77, 305, 306). 

Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους έτερους φορείς στους οποίους τυχόν στηριχθεί ο υποβάλλων 

προσφορά. 

Προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών 

δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον 

του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά. 
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Περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται, όπως πχ την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, 

τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την απαραίτητη δήλωση συναίνεσης, όταν η 

αναθέτοντα φορέα μπορεί να λάβει γνώση των σχετικών δικαιολογητικών με απευθείας πρόσβαση σε 

βάση δεδομένων. 

Η διαδικασία υποβολής από τον υποψήφιο έχει ως εξής: 

• Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει να «κατεβάσει» το αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το 

αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=el Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να 

τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που τηλεαποθήκευσε 

(«κατέβασε») από το ΕΣΗΔΗΣ. 

• Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που 

έχουν καθοριστεί από την αναθέτοντα φορέα, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο 

σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο. 
• Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή 

η εκτύπωση του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή 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. 

• Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά 

στην ιστοσελίδα). 

• Υποβάλλει το αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml (αν έχει δημιουργηθεί από την Α.Φ.) όσο 

και σε .pdf στο φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

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/toolsdatabases/espd/filter?lang=el). Επισημαίνονται τα ακόλουθα, 

προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ που επισύρουν τον 

αποκλεισμό του εκάστοτε οικονομικού φορέα από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας :  

• (α) Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και 
δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, 

συμπληρώνει και υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ.  

• (β) Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, 

αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί 

στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτοντα φορέα να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ 

μαζί με χωριστό ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις 
οποίες στηρίζεται.  

• (γ) Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων 

(λ.χ ενώσεων, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα 

οικονομικό φορέα, χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται στα μέρη ΙΙ 

έως V αυτού.  

• (δ) Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας, προτίθεται να αναθέσει την υλοποίηση 
τμήματος της σύμβασης σε τρίτους υπό τη μορφή υπεργολαβίας, στις ικανότητες των οποίων ΔΕΝ 

στηρίζεται προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, δεν απαιτείται η υποβολή και 

για αυτούς (υπεργολάβους) σχετικού ΕΕΕΣ.  

• (ε) Στην περίπτωση όμως που ο οικονομικός φορέας, προτίθεται να αναθέσει την υλοποίηση 

τμήματος της σύμβασης σε τρίτους υπό τη μορφή υπεργολαβίας, το τμήμα ή τα τμήματα της οποίας, 

υπερβαίνει το 30% της συνολικής συμβατικής αξίας (άρθρο 131 του Ν. 4412/16), τότε απαιτείται η 
υποβολή και για τους υπεργολάβους σχετικού ΕΕΕΣ.  

• Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του ΕΕΕΣ ισχύουν τα ακόλουθα :  

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




Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αδειών χρήσης και Εξοπλισμού του Ταμείου Εξοικονομώ Ι, 
του Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ» 

 

Σελίδα 35 

• To ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και υπογράφεται από το/τα εξουσιοδοτημένο/α προς 

τούτο πρόσωπο/α του οικονομικού φορέα για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού.  

• Το ίδιο ισχύει και για τα τυχόν ΕΕΕΣ που υποβάλλονται σύμφωνα με τις προβλέψεις 
των ανωτέρω υποπαραγράφων β-γ-ε.  

• Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και για τα τυχόν ΕΕΕΣ που υποβάλλονται σύμφωνα με τις προβλέψεις των ανωτέρω 

υποπαραγράφων β-γ-ε. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Από τα αποδεικτικά μέσα θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η ορθότητα των στοιχείων που 

περιλήφθηκαν στο ΕΕΕΣ και η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας διακήρυξης στο πρόσωπο του 
οικονομικού φορέα κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Ο κατά τα ανωτέρω έλεγχος της 
ορθότητας των δηλούμενων στοιχείων και η διαπίστωση της απουσίας λόγων αποκλεισμού θα γίνει 
υποχρεωτικά πριν την κατακύρωση του αποτελέσματος, για τον οικονομικό φορέα που θα επιλεγεί κατά 
τη διαδικασία του διαγωνισμού.   

Σε περίπτωση μη υποβολής (ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης υποβολής) του ΕΕΕΣ, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

2. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένη θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στα Παραρτήματα της Διακήρυξης, 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει 
ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 
προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα 
στο ως άνω Παράρτημα.     

Ειδικότερα  ο υποψήφιος  Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλάβει στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 
Τεχνική Προσφορά», επί ποινή αποκλεισμού, συμπληρωμένους τους πίνακες που αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων καθώς και τα αναφερόμενα σε αυτούς απαιτούμενα 
έγγραφα. 

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

2.4.3.3. 

α. Ο σφραγισμένος φάκελος της ανωτέρω παραγράφου 2.4.2.5. με τον οποίο θα προσκομίζονται τα 
στοιχεία του φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και σε έντυπη μορφή, περιέχει 
διαβιβαστικό έγγραφο στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά που θα 
είναι συρραμμένα και αριθμημένα κατά φύλλο με συνεχή αρίθμηση. 
Σε περίπτωση που τα έντυπα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου 
να τοποθετηθούν στον φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα (ομοίως σε σφραγισμένο φάκελο), με 
την συμπληρωματική ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου. 

β. Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά 
στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεά, δωρεάν 
κ.ά.») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

γ. Τα τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), που δύναται να υποβάλλονται 
στην ελληνική ή άλλη γλώσσα (Ν. 4412/16 άρθρο 92), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από 
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τον κατασκευαστικό οίκο/εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή 
απόρριψης, από Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον οικονομικό φορέα, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι προδιαγραφές και τα λοιπά στοιχεία των εν λόγω φυλλαδίων ταυτίζονται με τα στοιχεία 
των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου/εκδότη ή ότι είναι τα επίσημα τεχνικά 
φυλλάδια (Prospectus), του κατασκευαστικού οίκου/εκδότη. Τα ανωτέρω τεχνικά φυλλάδια επειδή είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένα είτε από τον κατασκευαστικό οίκο, είτε από τον οικονομικό φορέα βάσει της 
ανωτέρω Υ.Δ., εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισής τους σε έντυπη μορφή.  
 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω 
παραγράφου 2.3.1. 

Στον φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 
υποψήφιου οικονομικού φορέα. Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως. Στην 
συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει ψηφιακά υπογεγραμμένο το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο οικονομικής 
προσφοράς σε μορφή pdf, (σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
VI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, της παρούσας Διακήρυξης. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, 
ψηφιακά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς,  επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Οι τιμές δίνονται σε Ευρώ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη 
σύγκριση των Προσφορών), για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται 
στα έγγραφα της σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. 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, ή/και 

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

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης της παρούσας διακήρυξης.  

Σε περίπτωση που υποψήφιος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στην Οικονομική προσφορά 
θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά 
συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για τη 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν.  
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η 
τιμή μονάδας.  
 
 Ο τρόπος πληρωμής περιγράφεται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης. 





Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αδειών χρήσης και Εξοπλισμού του Ταμείου Εξοικονομώ Ι, 
του Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ» 

 

Σελίδα 37 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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. 

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 ή δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II -  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

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 άρθρου73 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.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) 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 άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
σύμφωνα με την παρ. 1.5 της παρούσας Διακήρυξης.  

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

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου», κατά 
την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα Αρχή. 

 

Συνοπτικά η διαδικασία έχει ως εξής: σε συγκεκριμένη ώρα, που καθορίζεται από τη διακήρυξη, γίνεται 
αποσφράγιση μόνο του ηλεκτρονικού (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Ο 
ηλεκτρονικός (υπο)φάκελος «Οικονομική Προσφορά», αποσφραγίζεται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των 
οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
(υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. Για την 
αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα / ειδοποίηση που παράγεται 
αυτόματα από το σύστημα. Το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής συντάσσει και υπογράφει τα, 
κατά περίπτωση, πρακτικά αξιολόγησης των προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές 
αποφάσεις επί της αξιολόγησης των προσφορών. 

Κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο του διαγωνισμού 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. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 16 της Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 
(ΦΕΚ Β 1924), μέσω του Συστήματος ιδίως: 
• Πιστοποιημένοι χρήστες των γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του ν.4412/2016 
προβαίνουν κατά περίπτωση στην διαδικασία αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των 
φακέλων και (υπό)φακέλων των προσφορών και υποβάλλουν τα πρακτικά, γνωμοδοτήσεις, 
εισηγήσεις τους προς την αναθέτουσα αρχή. 
• Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού, απευθύνουν πρόσκληση 
στους χρήστες– οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή συμπλήρωσης των εγγράφων ή 
των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει. 

- απευθύνουν πρόσκληση στους χρήστες– οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί 
του περιεχομένου της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει. 
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- κοινοποιούν στους οικονομικούς φορείς την σχετική απόφαση επικύρωσης των πρακτικών 
αξιολόγησης των προσφορών. 
• Πιστοποιημένοι χρήστες των οικονομικών φορέων  

- παρέχουν τις διευκρινίσεις ή συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που τους 
ζητούνται. 

- λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων, των προσφορών τους και των υποβληθέντων 
στοιχείων και δικαιολογητικών αυτών μέσω του χώρου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 
Η υποβολή των πρακτικών, γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων των γνωμοδοτικών οργάνων, οι 
κοινοποιήσεις και οι προσκλήσεις των αναθετουσών αρχών προς τους οικονομικούς φορείς, οι 
διευκρινίσεις- συμπληρώσεις των τελευταίων προς τις αναθέτουσες αρχές καθώς και κάθε άλλη 
επικοινωνία μεταξύ οικονομικών φορέων και αναθετουσών αρχών πραγματοποιούνται μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. 
 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2  Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού-Αποσφράγισης 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. Την ημέρα και ώρα που θα λάβει χώρα η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες υποψήφιοι οικονομικοί φορείς 
αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι 
συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα / ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το 
Σύστημα. 

β. Στην συνέχεια την ίδια ημερομηνία το αρμόδιο όργανο θα αποσφραγίσει τους ενσφράγιστους 
φακέλους με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά» που περιέχουν τα τυχόν 
επιμέρους απαιτούμενα, σε έντυπη μορφή, δικαιολογητικά των προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί 
από τους συμμετέχοντες στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης (ήτοι, δικαιολογητικά 
και στοιχεία τα οποία υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά αλλά δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή των 
προσφερόντων οικονομικών φορέων). Το αρμόδιο όργανο θα μονογράψει και θα σφραγίσει ανά φύλλο το 
σύνολο των υποβληθέντων δικαιολογητικών.  
Κατά τη διαδικασία αυτή δύνανται να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των προσφερόντων, τα μέλη 
του ΔΣ σε περίπτωση ΑΕ ή οι αντίκλητοί τους, εφόσον έχουν δηλωθεί, ή τρίτα ειδικά εξουσιοδοτημένα 
πρόσωπα. 
Επισημαίνεται ότι για τρίτα πρόσωπα που δεν προκύπτει από τον φάκελο της προσφοράς ότι 
εκπροσωπούν την εταιρεία ή ότι είναι μέλη ΔΣ ανώνυμης εταιρείας, θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή 
αποκλεισμού να συμπεριληφθεί στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς πρακτικό του αρμοδίου 
οργάνου ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου εξουσιοδότηση, δια της οποίας εξουσιοδοτούνται τα τρίτα 
πρόσωπα να παρευρίσκονται κατά την αποσφράγιση των έντυπων προσφορών. Επισημαίνεται ότι εφόσον 
για λογαριασμό κάποιου προσφέροντος παρίσταται πρόσωπο από τα ως άνω, δύναται να συνοδεύεται 
από τρίτα πρόσωπα που θα δηλώσει ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, προς διευκόλυνση 
του έργου του.  
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό 
αποσφράγισης το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. 

γ. Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έκδοση και την υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή, 
προκειμένου για τη λήψη και έκδοση απόφασης, ξεχωριστού πρακτικού στο οποίο: 

(1) Καταχωρούνται: 
(α) Όλοι οι προσφέροντες υποψήφιοι οικονομικοί φορείς. 
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(β) Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς. 
(2) Αξιολογούνται: 

(α) Τα κατατεθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής αναφορικά με την πληρότητα και την 
νομιμότητά τους. 
(β) Οι υποβληθείσες τεχνικές προσφορές των προσφερόντων υποψηφίων οικονομικών φορέων 
ως προς την συμφωνία τους με τους όρους και απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

(3) Υποβάλλεται γνωμοδότηση περί αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των προσφερόντων 
υποψηφίων οικονομικών φορέων. 

Σημείωση:Tα ανωτέρω υπό στοιχεία β και γ στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

δ. Ακολουθεί η έκδοση απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η 
απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική 
ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος αποστέλλεται με μέριμνα της 
Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες για ενημέρωση. 

ε. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά – τεχνικά), κατά το ανωτέρω στάδιο και μετά 
την άπρακτη παρέλευση του χρόνου επίλυσης τυχόν διαφορών (παράγραφος 3.4. της παρούσας) για το εν 
λόγω στάδιο, ορίζεται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών 
προσφορών. Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, με μέριμνα 
της αναθέτουσας αρχής, πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, 
ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
οικονομικών προσφορών. 
στ. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον 
πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτής. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται 
με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το Σύστημα. 

ζ. Ακολουθεί η αξιολόγηση από το αρμόδιο όργανο των οικονομικών προσφορών, κατά την οποία οι 
οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης. Το αρμόδιο όργανο συντάσσει 
ξεχωριστό πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψη των οικονομικών 
προσφορών, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και 
την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος). Το πρακτικό 
υποβάλλεται στον Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη και έκδοση απόφασης.  

Σημείωση 1: Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, 
ο Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 88 και 89 του ν. 4412/2016.  

Σημείωση 2: Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών/ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
προσφερόντων, οι προσφορές που ισοβαθμούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού τεχνικής 
αξιολόγησης (Βτi). Η πρώτη στον συγκριτικό πίνακα κατάταξης θεωρείται η πλέον συμφέρουσα προσφορά  

 Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει 
τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η 
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

η. Στην συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την απόφαση για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η 
απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική 
ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος αποστέλλεται στους 
συμμετέχοντες για ενημέρωση. 

θ. Μετά την ως άνω ενημέρωση των συμμετεχόντων επί της εκδοθείσας απόφασης για το ανωτέρω στάδιο 
και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου επίλυσης τυχόν διαφορών (βλ. παρακάτω παράγραφο 3.4), 
ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), εντός προθεσμίας 

είκοσι (20)  ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση που του αποστέλλεται μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος, οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά στον χώρο 
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«Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και ειδικότερα στον (υπό)φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» του συστήματος τα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείων  pdf, που 
απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας 
Διακήρυξης (ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 
της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 
2.2.8  αυτής), σε πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν.4250/2014. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούμενες 
δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και 
δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.  
 
Σε περίπτωση που κάποια εκ των υπόψη δικαιολογητικών/στοιχείων δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από 
τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή 
θα πρέπει, επί ποινής απορρίψεως, αυτά να προσκομιστούν στο αρμόδιο όργανο σε έντυπη μορφή, το 
αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου 
«Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου», σε σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου». 
 
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, εκδίδεται επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
μέσω του Συστήματος. 
 
Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος προβεί σε κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
νωρίτερα από τη καθορισθείσα χρονική προθεσμία των είκοσι (20) ημερών που του έχει δοθεί, τότε 
οφείλει να ενημερώσει εγγράφως μέσω της επικοινωνίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, την Αναθέτουσα Αρχή 
για την ολοκλήρωση της κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών του, τόσο ηλεκτρονικά στο 
ΕΣΗΔΗΣ, όσο και σε έντυπη μορφή, ώστε η ηλεκτρονική αποσφράγιση του εν λόγω φακέλου να 
πραγματοποιηθεί πριν την λήξη της αυτής προθεσμίας. 
 

ι. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση, από το αρμόδιο όργανο, του φακέλου «Δικαιολογητικά Προσωρινού 
Αναδόχου» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), 
γίνεται  3 εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από 
σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που 
υπεβλήθησαν.. Στους συμμετέχοντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονομικά προσφορές, με μέριμνα 
του αρμοδίου οργάνου, πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του Συστήματος, 
ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου . Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου που αποσφραγίσθηκε. Γενικότερα, η αποσφράγιση και 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου πραγματοποιείται εφαρμοζόμενων 
αναλόγως, των αναφερομένων στην τελευταία υποπαράγραφο της ανωτέρω παραγράφου 3.1.1.  

ια. Αφού ολοκληρωθεί η αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έκδοση 
και υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή, τελικού πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και 
Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου (για τη λήψη και έκδοση απόφασης), στο οποίο: 

(1) Αξιολογούνται: 
(α) Οι οικονομικές προσφορές όλων των προσφερόντων υποψηφίων οικονομικών φορέων και 
κατατάσσονται με το κριτήριο κατακύρωσης 

 (β) Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου. 

(2) Υποβάλλεται γνωμοδότηση για την λήψη οριστικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή επί των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Οι φάκελοι του διαγωνισμού με τα προσκομισθέντα 
δικαιολογητικά για κάθε στάδιο, με μέριμνα του αρμοδίου οργάνου συνυποβάλλονται στην 
Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης. 
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ιβ. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού 
και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος στους 
συμμετέχοντες για ενημέρωση. 

2. Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για τη λήψη αποφάσεων επί των 
διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού ισχύουν γενικά τα ακόλουθα: 

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

β. Το αρμόδιο όργανο ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του Συστήματος από τον Αναθέτουσας Αρχής 
μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά – μέσω της παρεχόμενης από το Σύστημα εφαρμογής, 
στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί 
νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες – οικονομικοί φορείς 
υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και 
κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις – συμπληρώσεις εντός των 
προθεσμιών που τους ορίζονται. Για την αποσαφήνιση – συμπλήρωση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
ισχύουν τα καθοριζόμενα στο άρθρο 102 του ν.4412/16. 

γ. Δεδομένου της δυνατότητας των προσφερόντων υποψηφίων οικονομικών φορέων για υποβολή 
ενστάσεων και της πορείας της διαγωνιστικής διαδικασίας, το χρονικό διάστημα για τον ορισμό της 
αποσφράγισης των δικαιολογητικών των διαφόρων σταδίων γίνεται κατά κρίση Αναθέτουσας Αρχής. 

δ. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις ως αναφέρονται στους όρους της 
Διακήρυξης, ή που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.  Λοιποί λόγοι απόρριψης της 
προσφοράς ως αναφέρονται, κατά περίπτωση, στα άρθρα της Διακήρυξης. 

ε. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του 
Συστήματος, για την έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς τους σε κάθε στάδιο, ως 
αυτά προσδιορίστηκαν παραπάνω. Η ειδοποίηση αυτή πραγματοποιείται μετά την ηλεκτρονική ανάρτηση, 
της σχετικής αποφάσεως στο Σύστημα. Κατά την ημερομηνία αποστολής της υπόψη 
ειδοποίησης/ανακοίνωσης θεωρείται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της 
απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ημερομηνία αποτελεί και το 
χρονικό σημείο από το οποίο εκκινεί η νόμιμη προθεσμία για την άσκηση τυχόν ενστάσεων. Κατά την ίδια 
διαδικασία υπολογίζονται και οι χρόνοι υποβολής διευκρινήσεων ή συμπληρώσεων. 

  

3.2 Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου  

α. 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. (άρθρο 103 παρ. 2 του ν.4412/16). 

β. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

γ. 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 
ΕΕΕΣ είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii) Δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή 
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iii) Από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής (λόγοι αποκλεισμού) και τα τυχόν κριτήρια ποιοτικής επιλογής της 
παρούσας. 
Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά τα οποία 
απαιτούνται,  η ανάθεση γίνεται στον αμέσως επόμενο ανάδοχο κ.ο.κ. 
 
δ. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το ΕΕΕΣ 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.  

ε. 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 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

στ. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του τελικού 
πρακτικού της υποπαραγράφου 1(ια) της ανωτέρω παραγράφου 3.1.2 από το αρμόδιο όργανο 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 (άρθρο 106  ν.4412/16), είτε για 
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι 
οικονομικοί φορείς δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

ζ. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης της υποπαραγράφου 1(ιβ) της ανωτέρω παραγράφου 3.1.2 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου η αναθέτουσα αρχή 
προβαίνει, μέσω του συστήματος, στην κοινοποίηση της απόφασης 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 άρθρο 100 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016.   

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, μέσω του Συστήματος και 
των πιστοποιημένων σε αυτό χρηστών της, τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος, εφαρμοζομένων των 
κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, τη διακήρυξη και των διαδικασιών της. Το 
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4.  

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, σύμφωνα με το κριτήριο 
κατακύρωσης. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περιπτ. β της παρ. 1 του άρθρου 106 του ν.4412/16. 

Συναφώς με τα προαναφερόμενα και βάσει της παρ. 3 του άρθρου 17 της Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ Β 
1924), μέσω του Συστήματος ιδίως: 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art317_1_b
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• Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού ειδοποιούν εγγράφως τον προσωρινό 
ανάδοχο να υποβάλλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις και τα έγγραφα της σύμβασης 
δικαιολογητικά και στοιχεία. 

• Πιστοποιημένοι χρήστες του προσωρινού αναδόχου υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου. 

• Πιστοποιημένοι χρήστες των οικονομικών φορέων λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που 
υπέβαλλε ο προσωρινός ανάδοχος μέσω του χώρου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

• Πιστοποιημένοι χρήστες των γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του ν.4412/2016 προβαίνουν στη 
διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και υποβάλλουν τα 
πρακτικά, γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις τους προς την αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα. 

• Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού κοινοποιούν την απόφαση 
κατακύρωσης στους προσφέροντες ή συμμετέχοντες πλην του προσωρινού αναδόχου, μαζί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών συμπεριλαμβανομένων 
των πρακτικών αξιολόγησης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και τα αναρτούν στον 
ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Προκηρυγμένου Διαγωνισμού». 

• Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προσκαλούν τον προσωρινό ανάδοχο 
να υποβάλλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν. 4412/2016.  

• Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού κοινοποιούν την απόφαση 
κατακύρωσης στον ανάδοχο. 

• Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού αποστέλλουν ειδική πρόσκληση στον 
ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού της σύμβασης. 

• Πιστοποιημένοι χρήστες του οικονομικού φορέα δύναται να προσκομίζουν ή συμπληρώνουν τα 
δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 
4412/2016. 

Η υποβολή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου πραγματοποιείται μέσω της λειτουργικότητας του 
ηλεκτρονικού χώρου «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» του Συστήματος. 

Η προσκόμιση και συμπλήρωση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με την παρ.2 του 
άρθρου 103 καθώς και η υποβολή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών σύμφωνα με την περ. γ της 
παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 πραγματοποιείται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
Συστήματος. 

Με τον ίδιο τρόπο πραγματοποιείται ιδίως, υποβολή των πρακτικών, γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων των 
γνωμοδοτικών οργάνων, οι ειδοποιήσεις, κοινοποιήσεις και προσκλήσεις των αναθετουσών αρχών προς 
τους οικονομικούς φορείς και τον προσωρινό ανάδοχο καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία μεταξύ 
οικονομικών φορέων και αναθετουσών Αρχών. 

  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

 

Τυχόν διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, διέπονται από 
τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και το  ΠΔ 39/2017 (ΦΕΚ Α 64). 

Οι προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
Συστήματος, στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 8 της Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ Β 1924). 
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Τα σχετικά παράβολα κατατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο οικείο άρθρο της ανωτέρω Υ.Α. 

Οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α της 
παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β της 
παρ.1 του αρ. 365 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 άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
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 
Παράρτημα VIII της παρούσας Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 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, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

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

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα 
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VIII της παρούσας Διακήρυξης,  που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ 
του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η 
προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την 
παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου.  

 

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 άρθρου 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 κατά την ως άνω διαδικασία.  

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 2.2.9.2 
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 άρθρου 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 και 6 του άρθρου 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 άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου  

Το δικαίωμα της προαίρεσης δύναται να ενεργοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 1.3 της 

παρούσας. 

4.6 Δικαίωμα 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: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 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 του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: 

Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής  ποσοστού 25 % της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. , με την 

έναρξη του έργου,  με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης, η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του 

ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής,  σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1. της παρούσας.  

Η παραπάνω προκαταβολή είναι προαιρετική και θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται 

τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την 

ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του 

τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης 

διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 

ποσοστιαίες μονάδες2 το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας 

προκαταβολής3. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί σε δύο δόσεις: 

• Η 1η δόση θα καταβληθεί με την παραλαβή από την ΕΠΠΕ των ακόλουθων παραδοτέων 

που περιγράφονται στη διακήρυξη στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ από 1 έως και 37 (π.χ. Κόστος Υπηρεσιών Παραμετροποίησης και 

Εγκατάστασης, Κόστη Λογισμικών ή Λειτουργικών του Έργου, Κόστος Εξοπλισμού, Κόστος 

Υπηρεσιών Εκπαίδευσης) 

Το καταβλητέο ποσό της 1η δόσης θα είναι σύμφωνο με την προτεινόμενη οικονομική προσφορά 

του αναδόχου στα αντίστοιχα τμήματα 

• 2η δόση θα καταβληθεί στο τέλος της συμβατικής περιόδου στις 31/12/2019 με την 

παραλαβή από την ΕΠΠΕ των υπηρεσιών καλής λειτουργίας του συστήματος. Το 

καταβλητέο ποσό της 2 δόσης θα είναι σύμφωνο με την προτεινόμενη οικονομική 

προσφορά του αναδόχου στο αντίστοιχο τμήμα 38 (Υπηρεσίες καλής Λειτουργείας έως και 

31/12/2019). 

Η κάθε πληρωμή του αναδόχου θα επιμεριστεί με ποσοστό 67% υπέρ του Ταμείου Εξοικονομώ Ι, με  

ποσοστό 22% υπέρ του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και με ποσοστό 11% υπέρ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

 

                                                           
2 Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο 

εφαρμογής της 
3 Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει η Α.Α.  
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5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο 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 συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Χαρτόσημο 3%  επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου. 

γ) 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 Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΦΕΚ 969Β/22-3-2017). 

δ) Χαρτόσημο 3%  επί της κράτησης της Α.Ε.Π.Π.  και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου. 

Όλα τα τιμήματα, παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως τη 
συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσιών. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου - 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 και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη τυχόν παρατάσεων.  

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται 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 παρέλευση της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με 
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των 
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 
δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά 
επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.  

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.  

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας ή τα οριζόμενα στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, της επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών 
που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% ή τα οριζόμενα στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
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απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

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 παραδοτέων 
– Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας, σύμφωνα με το άρθρο 205 
του ν.4412/16. 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  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και ο έλεγχος συμμόρφωσης του αναδόχου με τους 
όρους της σύμβασης αυτής διενεργείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου 
(ΕΠΠΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 παρ. 11β του ν. 4412/2016, η οποία και θα εισηγείται  
στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕΑΝ ΑΕ), για όλα τα ζητήματα που 
αφορούν την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
του αναδόχου.  

6.1.2. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο 
στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή 
απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που 
σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από την ΕΠΠΕ, που μπορεί να 
σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο 
εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της 
υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήγει την 
31/10/2023. 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας Αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Αν λήξει η 
συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η 
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα 
της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τις παρ. 1γ), 2 και 4 του άρθρου 203 του Ν. 
4412/16.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από ΕΠΠΕ που συγκροτείται, 
σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 (λαμβάνοντας υπόψη και τη δυνατότητα που 
παρέχεται βάσει της παρ. 5 του ιδίου άρθρου) του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης, της παρούσας.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχοι, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο 
ανάδοχος. 

Αν διαπιστωθεί ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και 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 παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 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 (Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕΑΝ ΑΕ), μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή 
των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία 
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θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω 
απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων 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 (Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΕΤΕΑΝ ΑΕ) 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, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 219 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων.  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και 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 άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

Α1. Περιβάλλον του Έργου 

Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου 

Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση του ΕΤΕΑΝ 

Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης συστάθηκε με τον Νόμο 3912/2011 (ΦΕΚ 

Α΄17/17.2.2011), ΕΤΕΑΝ ΑΕ και αποτελεί καθολικό διάδοχο σχήμα της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ(ΦΕΚ Α΄17/17.2.2011). 

Η Εταιρία λειτουργεί ως ένα εξειδικευμένο «χρηματοδοτικό ίδρυμα» και αποτελεί ένα ειδικό Ταμείο 

στήριξης των επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Βασική επιδίωξη 

του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. είναι η βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση με ευνοϊκούς 

όρους και η στήριξη ίδρυσης, ανάπτυξης, επέκτασης και διεθνοποίησης ανταγωνιστικών και/ή 

εξωστρεφών επιχειρήσεων. 

Σκοπός της Εταιρείας είναι: 

α) Η προώθηση της επιχειρηματικότητας και ειδικότερα η ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση 

για την ίδρυση νέων, καινοτόμων και δυναμικών επιχειρήσεων, που συμβάλλουν στη βιώσιμη και φιλική 

στο περιβάλλον ανάπτυξη. 

β) Η διευκόλυνση και βελτίωση της πρόσβασης των Επιχειρήσεων και των τριών τομέων της οικονομίας, 

πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς και ιδίως των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων 

Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον ορισμό αυτών στη Σύσταση της Ε.Ε. 2003/361/ΕΚ, όπως ισχύει κάθε φορά, 

στη χρηματοδότηση για την προώθηση της ανταγωνιστικότητάς τους, της ανάπτυξής τους, του 

τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους και για την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση 

και λειτουργία τους. 

γ) Η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας και ειδικότερα η πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής 

οικονομίας, καθώς και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και 

της απασχόλησης, στο πλαίσιο της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. 

δ) Η προώθηση της συνεπένδυσης ή συμμετοχής σε Επενδυτικά Ταμεία, σε Μέσα Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής ή σε Επενδυτικά Σχήματα, στα οποία περιλαμβάνονται σχήματα και συμβάσεις παραχώρησης ή 
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Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, με στόχο: i) την προώθηση της επιχειρηματικότητας, της 

καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων ή άλλων νομικών προσώπων που ασκούν 

οικονομική δραστηριότητα, ii) τη βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και 

ανάπτυξη αστικών ή άλλων περιοχών και οργανωμένων περιοχών οικονομικής δραστηριότητας, όπως 

ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.Ο.ΠΑ., τεχνολογικά και ερευνητικά πάρκα, ζώνες καινοτομίας, ελεύθερες ζώνες, iii) την 

εξοικονόμηση ενέργειας, την προώθηση δραστηριοτήτων που αξιοποιούν νέες και ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και την παραγωγή τεχνολογίας για την εξοικονόμηση ενέργειας, iv) την αναβάθμιση και 

προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. 

Α1.1.2  Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) 

Το μεσαίο επίπεδο διοίκησης του έργου αφορά στην καθημερινή διοίκηση και διαχείριση του έργου και 

αποτελεί το βασικό σημείο επαφής της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο υλοποίησης του έργου και 

κάθε άλλο εμπλεκόμενο. Στο επίπεδο αυτό, θα οριστεί Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου 

(ΕΠΠΕ). Κύριες αρμοδιότητες της ΕΠΠΕ αποτελούν η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η 

τμηματική και οριστική παραλαβή του Έργου.  

Επιτροπή Διενέργειας Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΑΠ) 

Η Επιτροπή αυτή, η οποία στελεχώνεται με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος 

Συμβούλου της Αναθέτουσας Αρχής, είναι επιφορτισμένη με την αξιολόγηση των 

προσφορών, σε κάθε στάδιο προβλεπόμενης διαδικασίας και το πόρισμά της λειτουργεί 

ως εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο είναι και το αποφασίζον 

όργανο. 

Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 

Α2.1 Αντικείμενο του Έργου 

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού, είναι η επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια και 
Εγκατάσταση Αδειών χρήσης και Εξοπλισμού του Ταμείου Εξοικονομώ Ι, του Ταμείο Επιχειρηματικότητας 
ΙΙ και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ», εφεξής το «έργο». 
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Α2.2 Παρουσίαση του έργου – Αντικειμένου του παρόντος Διαγωνισμού 

Το συγκεκριμένο έργο έχει σαν στόχο την υποστήριξη των λειτουργιών και την κάλυψη των απαιτήσεων 

του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον Ι» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, εφεξής το 

«πρόγραμμα».   

Το σύστημα, που θα λειτουργεί και θα είναι εγκατεστημένο στην έδρα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, θα είναι ανεξάρτητο 

από τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα της εταιρίας. 

Το έργο θα παραδοθεί και θα ανήκει στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε., ενώ θα πρέπει να ισχύουν και όλα όσα 
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II -  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Α2.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  

Οι κύριες υποχρεώσεις του υποψήφιου αναδόχου για την κάλυψη των βασικών στόχων του Έργου 
περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα παρακάτω: 

• Εξοπλισμός 

o Εξυπηρετητές που θα εγκατασταθούν σε cluster ώστε να εξασφαλίσετε η υψηλή 

διαθεσιμότητα του συστήματος  

o Δικτυακός εξοπλισμός για την διαμεταγωγή των δεδομένων και φωνής 

o Σαρωτές αρχείων για την αρχειοθέτηση 

o Σύστημα backup για την λήψη αντιγράφων ασφάλεια ολόκληρου το Cluster τόσο στο 

κεντρικό Computer Room όσο και στο Disaster 

o Προσωπικοί υπολογιστές 

o Οθόνες 

o Προσωπικούς υπολογιστές επαυξημένων δυνατοτήτων για δοκιμές 

o Φορητός 

• Άδειες Λογισμικού 

o Άδειες Microsoft SQL Server 2017 Enterprise και Standard 

o Microsoft Windows 10 Pro x64 Gr DSP για την αναβάθμιση υπάρχοντος εξοπλισμού 

o Microsoft Office για την αναβάθμιση υπάρχοντος εξοπλισμού 

o Microsoft Project Pro 2019 ESD  

o Microsoft Visio Professional 2019 ESD  

o Developer Bundle (Liquid Studio 2018) 

o WINDOWS 2016 Data Center για αδειοδοτηθεί ο παραπάνω εξοπλισμού 

• Υλικά για αναβάθμιση και συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισμού 

o Αναβάθμιση DELL Server με RAM, με Cpu, κάρτες δικτύου, και δίσκους  

• Υπηρεσίες εγκατάσταση και παραμετροποίησης 

 





Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αδειών χρήσης και Εξοπλισμού του Ταμείου Εξοικονομώ Ι, 
του Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ» 

 

Σελίδα 57 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα ενισχύσει το παραγωγικό Failover Cluster   με λειτουργικό Windows 

Server 2016 το οποίο λειτουργεί στο Datacenter  της ΕΤΕΑΝ. Το 75% των server που αποτελούν το failover 

cluster  αυτό είναι πεπαλαιωμένοι και εκτός της μειωμένης απόδοσης τους, η οποία δημιουργεί 

δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις, έντος του ερχόμενου τριμήνου μπαίνουν σε καθεστώς End of Service 

Life  και συνεπώς η συνεχιζόμενη λειτουργία τους είναι δύσκολη και δαπανηρή. Επιπλέον υπάρχει 

σοβαρός κίνδυνος μη διαθεσιμότητας και απώλειας δεδομένων για τις υπηρεσίες που εξυπηρετούνται 

από το cluster.  Ο παλαιότερος εξοπλισμός θα αναβαθμιστεί με τα προσφερόμενα ανταλλακτικά και θα 

δημιουργήσει ένα δευτερεύον failover cluster ώστε να εξασφαλίζεται πολύ υψηλός βαθμός 

εφεδρικότητας αλλά και να δημιουργηθεί ένα απομονωμένο περιβάλλον για testing των εφαρμογών και 

των υπηρεσιών του datacenter. Επιπλέον με τον παλαιότερο εξοπλισμό θα ενισχυθεί το failover cluster 

που λειτουργεί στο disaster site μας με στόχο την συνέχιση της λειτουργίας των υποδομών της εταιρίας 

έπειτα από μια καταστροφή. Προς την κατεύθυνση αυτή θα βοηθήσει και η εγκατάσταση του συστήματος 

λήψεως αντιγράφων ασφαλείας (backup system)  το οποίο θα αντικαταστήσει το ήδη υπάρχον 

πεπαλαιωμένο σύστημα. Τα προσφερόμενο σύστημα backup επιπλέον θα μπορεί να καλύπτει 

αποτελεσματικά της ανάγκες των σύγχρονων λειτουργικών και εφαρμογών καθώς το ήδη υπάρχον 

παρουσιάζει ασυμβατότητες σε μεγάλο βαθμό δυσκολεύοντας κατά πολύ την λήψη και την τήρηση των 

αντιγράφων ασφαλείας. Επιπρόσθετα το προσφερόμενο σύστημα backup θα είναι συμβατό με σύγχρονες 

τεχνολογίες κρυπτογράφησης για την  διασφάλιση των νέων απαιτήσεων για την  προστασία των 

προσωπικών δεδομένων. 

 

 

Α2.4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 

Στα πλαίσια του παρόντος έργου θα εκπαιδευτεί μια τουλάχιστον ομάδα χρηστών του ΕΤΕΑΝ ΑΕ, η οποία 

δεν θα ξεπερνάει τα πέντε (5) στελέχη, με σκοπό να δύνανται, αφενός να λειτουργήσουν επιχειρησιακά 

και απρόσκοπτα όλα τα υποσυστήματα και λειτουργίες του συστήματος, αφετέρου να ανταπεξέλθουν ως 

εκπαιδευτές – σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή - των υπολοίπων χρηστών που θα υποδείξει η 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο ανάδοχος στα πλαίσια των υπηρεσιών εκπαίδευσης θα αναλάβει επίσης την οργάνωση και υλοποίηση 

των προγραμμάτων εκπαίδευσης, την εκπόνηση και τη χορήγηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού σε 

κάθε εκπαιδευόμενο στην Ελληνική γλώσσα. 

Οι εισηγητές του αναδόχου που θα αναλάβουν την εκπαίδευση των στελεχών του ΕΤΕΑΝ ΑΕ θα πρέπει να 

διαθέτουν αυξημένες και εξειδικευμένες γνώσεις, να έχουν συμμετάσχει απαραίτητα στον σχεδιασμό, 
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ανάπτυξη και υλοποίηση του έργου και να παρέχουν ανά ομάδα ή/και υποομάδα εκπαίδευσης εύχρηστο 

εκπαιδευτικό υλικό. 

Επισημαίνεται ότι τυχόν έξοδα μετακίνησης, και λοιπών εξόδων των εκπαιδευομένων δεν βαρύνουν τον 

Ανάδοχο. 

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στον χώρο του ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

και η διάρκεια αυτών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 6 ώρες ημερησίως. Το κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

θα απευθύνεται το μέγιστο σε 5 εκπαιδευόμενους. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, θα πρέπει να υποβάλουν Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο οποίο θα περιγράφονται 

αναλυτικά: 

• οι υπηρεσίες εκπαίδευσης, 

• η μεθοδολογία και οι τεχνικές που θα ακολουθήσουν για την οργάνωση της εκπαίδευσης, 

• οι ώρες εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα προσφερθούν, 

• ενδεικτικά περιεχόμενα των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, 

• το εκπαιδευτικό υλικό που θα διανεμηθεί στους εκπαιδευόμενους. 

 

Α2.5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο υποψήφιος ανάδοχος αξιολογώντας και κάνοντας χρήση των εργαλείων και μεθοδολογιών που αυτός 

διαθέτει, υποχρεούται να παρουσιάσει στην Προσφορά του μια ολοκληρωμένη λύση υλοποίησης του 

έργου καθώς και αποτελεσματική μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσει για την διαχείριση 

αυτού. Υπογραμμίζεται ότι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσέγγιση και μεθοδολογία υλοποίησης 

διότι αυτή αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο κατανόησης του Έργου και των ιδιαιτεροτήτων 

του. 

Η μεθοδολογία υλοποίησης που θα προταθεί από τους υποψηφίους αναδόχους θα πρέπει να είναι 

ιεραρχημένη και ευέλικτη και να μην επιφέρει διατάραξη της καθημερινής λειτουργίας και χρήσης του 

υφιστάμενου λογισμικού. 

Στα πλαίσια των παραπάνω κατ’ ελάχιστο ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται: 

• να παρουσιάσει την μεθοδολογία οργάνωσης που θα ακολουθήσει σχετικά με την διαδικασία 

υλοποίησης και διαχείρισης του έργου 

• να παρουσιάσει τη μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσει για τη διεξαγωγή των δοκιμών 

του συστήματος η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων περιγραφή της δημιουργίας 
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σχεδίου δοκιμών, της διαδικασίας καθορισμού των σημείων ελέγχου και της διαδικασίας 

χρονοπρογραμματισμού των σεναρίων δοκιμών. 

  

Α2.6 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο θα πρέπει να υλοποιηθεί το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης, η δε οριστική παραλαβή και αποδοχή του έργου θα γίνει μετά την παρέλευση ενός μηνός 

δοκιμαστικής λειτουργίας από τη λήξη της προθεσμίας υλοποίησης.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει: 

1. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου όπου θα απεικονίζονται οι φάσεις υλοποίησης, 

οι δραστηριότητες, τα κυριότερα ορόσημα και τα παραδοτέα του έργου. 

2. Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση κάθε φάσης του έργου σε δραστηριότητες και πακέτα 

εργασίας όπως αυτά αναφέρονται στις αναλυτικές προδιαγραφές του έργου. 

Α2.7 ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ  

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει εγγύηση για την καλή λειτουργεία  εντός του έργου του 

συστήματος/λογισμικού, έως 31/12/2019, στο χώρο του ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 

Επίσης θα πρέπει να παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση - τεχνική βοήθεια σε αυτό το διάστημα στους 

χρήστες, ενώ θα πρέπει ο ανάδοχος να ανταποκρίνεται σε τυχόν προβλήματα λειτουργίας  εντός της 

επόμενης εργάσιμης μέρας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

C1. Πίνακες Συμμόρφωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της 

ακρίβειας των δεδομένων. 

Ο υποψήφιος  Ανάδοχος πρέπει να συμπληρώσει επί ποινή αποκλεισμού τους πίνακες που ακολουθούν 

και να τους συμπεριλάβουν στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». 

Οι παρακάτω Πίνακες, συμπληρωμένοι από τους Υποψηφίους Αναδόχους, αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος του (υπο)φακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι θα 

πρέπει να ανατρέξουν στις σχετικές ενότητες των Τεχνικών Προδιαγραφών για να αναλύσουν με 

λεπτομέρεια τα σχετικά θέματα του Πίνακα. 

Στην περίπτωση Ένωσης εταιρειών, ο καθένας από τους συμμετέχοντες στην Ένωση θα πρέπει να 

συμπληρώσει τους παρακάτω Πίνακες Συμμόρφωσης. 

 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ   

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει 
υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η 
αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως 
απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν 
πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «Επιθυμητή» τότε αποτελεί 
προδιαγραφή που υπερκαλύπτει το ελάχιστο απαιτούμενο και Προσφορές που 
υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές συνεκτιμούνται, επί τω βελτίω σύμφωνα με 
τη συναφή ομάδα κριτήριων στην οποία εντάσσεται. 
Σε περίπτωση που ένα κελί είναι ΚΕΝΟ εκλαμβάνεται ως αρνητική απάντηση (ΟΧΙ)  και 
αποτελεί λόγο αποκλεισμού. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή 
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα 
αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην 
Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της 
προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της 
πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη. 
Σε περίπτωση που ένα κελί είναι ΚΕΝΟ εκλαμβάνεται ως αρνητική απάντηση (ΟΧΙ)  και 
αποτελεί λόγο αποκλεισμού. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της 
Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια 
κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του 
τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και 
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υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα 
στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται 
αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.  
Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει 
να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, 
κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, 
τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και 
θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία 
καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 
Σε περίπτωση που ένα κελί είναι ΚΕΝΟ εκλαμβάνεται ως αρνητική απάντηση (ΟΧΙ)  και 
αποτελεί λόγο αποκλεισμού. 

 

Ο υποψήφιος  Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλάβει στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 
Προσφορά», επί ποινή αποκλεισμού, συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες καθώς και τα 
αναφερόμενα σε αυτούς απαιτούμενα έγγραφα. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

1 Συνολική Προσέγγιση Κατανόησης του Έργου 
ΑΠΑΙΤΗΣ

Η 

ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.1 
Κατανόηση απαιτήσεων, στόχου και έκτασης του 

αντικειμένου 
ΝΑΙ 

  

1.2 

Μεθοδολογική προσέγγιση και προσαρμογή της σε 

σχέση με το περιβάλλον ανάπτυξης και λειτουργίας 

του έργου 

ΝΑΙ 

  

1.3 Περιγραφή Συνολικής λύσης ΝΑΙ   

2 Χρονοδιάγραμμα  του Έργου    

2.1 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου ΝΑΙ   

2.2 Αναλυτική περιγραφή των Παραδοτέων του Έργου ΝΑΙ   

3 
Ποιότητα της μεθοδολογικής και τεχνολογικής 

προσέγγισης υλοποίησης 
 

  

3.1 Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου ΝΑΙ   

4 
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Αναδόχου - 

Βιογραφικά Σημειώματα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV) 
 

  

4.1 
Συμπληρωμένοι όλοι οι πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

ΙV 
ΝΑΙ 

  

4.2 Βιογραφικά Σημειώματα Ομάδας Έργου   ΝΑΙ   

5 Αποδεικτικά Επαγγελματικής Δραστηριότητας    

5.1 
Έγγραφο αρμόδιας δημόσιας Αρχής από το οποίο να 

προκύπτουν οι Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ). 
ΝΑΙ 

  

6 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια    

6.1 Αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων από τα ΝΑΙ   
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οποία θα προκύπτει μέσος γενικός ετήσιος κύκλος 

εργασιών ίσος ή μεγαλύτερος από 240.000,00 €, τα 

τελευταία 3 έτη (2015, 2016,2017) 

7 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ΝΑΙ   

8 Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) ΝΑΙ   

9 Επιπλέον Υλικό Τεκμηρίωσης    

9.1 Εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ. ΝΑΙ   

9.2 

Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει 

πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου 

Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που 

τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη, αλλά και στα 

αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 
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C1.1 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Α/Α Εφαρμογή / Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Ο Υπεύθυνος έργου πρέπει να διαθέτει  

τουλάχιστον (10ετή) δεκαετή εμπειρία  σε 

Πληροφοριακά Συστήματα. Η απασχόλησή του 

θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 

ΝΑΙ 

  

2 

Στην ομάδα έργου πρέπει να συμμετέχει 

τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος με (5ετή) πενταετή 

εμπειρία σε εγκατάσταση εξοπλισμού 

Πληροφοριακών Συστημάτων. Η απασχόλησή 

του θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 

ΝΑΙ 
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C1.2 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Α/Α Εφαρμογή / Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Εκτέλεση έργου με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

παρέχεται πλήρης λειτουργικότητα και να 

πληρούνται τα οριζόμενα στο παρόν 

ΝΑΙ   

2 

Μεθοδολογία υλοποίησης και διαχείρισης έργου, 

λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τα οριζόμενα 

στην διακήρυξη 

ΝΑΙ   

3 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, λαμβάνοντας 

υπόψη, τουλάχιστον, τα οριζόμενα στην 

διακήρυξη.  

ΝΑΙ   

4 

Ο Μέσος όρος των ακαθάριστων εσόδων θα 

πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 

400.000,00 €, τα τελευταία 3 έτη (2015, 2016, 

2017) 

ΝΑΙ   

7 
Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει εταιρική 

παρουσία στην Ελλάδα  
ΝΑΙ   

8 
Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει σε ισχύ 

πιστοποίηση ISO 9001 ή ισοδύναμα έγγραφα 
ΝΑΙ   

9 
Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει σε ισχύ 

πιστοποίηση ISO 27001 ή ισοδύναμα έγγραφα 
ΝΑΙ   
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C1.3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

Α/Α Εφαρμογή / Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Πραγματοποίηση έργου με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
παρέχεται πλήρης λειτουργικότητα και να 
πληρούνται τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι. 

ΝΑΙ 
  

2 Υπηρεσίες εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη 
τουλάχιστον τα οριζόμενα στην διακήρυξη. 

ΝΑΙ 
  

3 Μεθοδολογία υλοποίησης και διαχείρισης, 
λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τα οριζόμενα 
στην διακήρυξη. 

ΝΑΙ 
  

4 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη 
τουλάχιστον τα οριζόμενα στην διακήρυξη . 

ΝΑΙ 
  

5 Εγγύηση / Καλή λειτουργία / Τεχνική βοήθεια, 
λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τα οριζόμενα 
στην διακήρυξη . 

ΝΑΙ 
  

6 Όλες οι παρακάτω απαιτήσεις είναι ελάχιστες και ο 
κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να προσφέρει 
αντίστοιχες ή καλύτερες. 

ΝΑΙ 
  

7 Όλοι οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, ο Εξυπηρετητής, 
και το σύστημα Backup θα πρέπει να είναι του 
ιδίου κατασκευαστή. 

ΝΑΙ 
  

8 Όλα τα προϊόντα της Microsoft θα διατεθούν με την 
μορφή αδειών χρήσης μέσω προγράμματος open 
license της Microsoft. 

ΝΑΙ 
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A Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (PC με άδειες) 

Τεχνικές προδιαγραφές Η/Υ με, πληκτρολόγιο, ποντίκι. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Γενικά    

1.1 Είδος προς προμήθεια Η/Υ με, 
πληκτρολόγιο, 

ποντίκι,  

  

1.2 Αριθμός τεμαχίων 10   

1.3 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. 

ΝΑΙ   

1.4 Το σύνολο της προσφερόμενης σύνθεσης (Η/Υ, 
πληκτρολόγιο, ποντίκι,) να προέρχονται από 
τον ίδιο διεθνώς αναγνωρισμένο 
κατασκευαστή. 

ΝΑΙ   

1.5 Πιστοποιήσεις Η/Υ: CE, ENERGY STAR, EPEAT, 
RoHS, MIL-STD 810G. 

 

(Οι ανωτέρω πιστοποιήσεις αφορούν το 
σύνολο του Η/Υ και όχι μεμονωμένα τα μέρη 

που τον συνθέτουν) 

ΝΑΙ   

1.6 Εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το  ISO 9296 
(δοκιμή σύμφωνα με το  ISO 7779) σε 
κατάσταση ηρεμίας  (LpAm, decibels) 

≤ 20   

1.7 Εγγύηση για το σύνολο του προσφερόμενου 
εξοπλισμού απευθείας από τον κατασκευαστή 
του, χρονικής διάρκειας 3 ετών με επιτόπια (on 
site) υποστήριξη και απόκριση  την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα (NBD) από την διάγνωση της 
βλάβης. Τηλεφωνική υποστήριξη 24x7x365 για 
τον Η/Υ από τον κατασκευαστή. 

Η προσφερόμενη εγγύηση πέρα από κωδικό 
εγγύησης, να πιστοποιείται και γραπτώς με 
τεχνική δήλωση του κατασκευαστή του 
εξοπλισμού.  

 

(Σε περίπτωση απουσίας της ανωτέρω 
δήλωσης η προσφορά θα αποκλείεται άμεσα 

ως απαράδεκτη.) 

ΝΑΙ   

2. Κουτί (Case)    

2.1 Τύπου Tower ΝΑΙ   

2.2 Τουλάχιστον τις ακόλουθες υποδοχές στην ≥ 2 x USB 3.1 Gen 1   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

πρόσοψη της θήκης ≥ 2 x USB 2.0 

2.3 Τουλάχιστον τα ακόλουθα Bays ≥ 1 x εσωτερικό 
3.5” 

ή 

≥ 2 x εσωτερικά 
2.5” 

και 

≥ 1 x εξωτερικό για 
οπτικό drive 

≥ 1 x εξωτερικό 
Media Card Reader 

  

3. Επεξεργαστής (CPU)    

3.1 Επεξεργαστής Intel Core i5  ή ισοδύναμος ή 
ανώτερος 

ΝΑΙ   

3.2 Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή ≥ 6    

3.3 Αριθμός νημάτων επεξεργαστή ≥ 6   

3.4 Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή (βασική) 
σε GHz 

≥ 3.0       

3.5 Μνήμη Cache επεξεργαστή σε MB ≥ 9   

4. Μητρική Κάρτα (Motherboard)    

4.1 Chipset Intel H370 ή ισοδύναμο ή ανώτερο. NAI   

4.2 Κάρτα δικτύου 10/100/1000Mbps (Gigabit 
ethernet) 

NAI   

4.3 Τουλάχιστον τις ακόλουθες οπίσθιες υποδοχές ≥ 2 x USB 3.1 Gen 1 

≥ 2 x USB 2.0 

≥ 1 x RJ-45 

  

4.4 PCIe x16  ≥ 1   

4.5 PCIe x1  ≥ 3   

4.6 M.2 ≥ 2   

4.7 Serial ATA (SATA) ports  ≥ 3   

4.8 Υποστήριξη Trusted Platform Module (TPM) 2.0 NAI   

5. Κύρια Μνήμη (RAM)    

5.1 Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB). ≥ 1 x 8   

5.2 Μέγεθος μέγιστης υποστηριζόμενης μνήμης 
GB 

≥ 32   

5.3 Τεχνολογία μνήμης DDR4 2666MHz ή ανώτερη ΝΑΙ   

5.4 DIMM slots ≥ 2   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

6. Σκληρός Δίσκος    

6.1 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου (σε GB) ≥ 1TB   

6.2 Τύπος Σκληρού Δίσκου SATA HDD   

7. Κάρτα Γραφικών    

7.1 Διακριτή σε PCI-Express δίαυλο με 2 GB μνημη. ΝΑΙ   

7.2 Έξοδοι γραφικών: 2 x DisplayPort  ΝΑΙ   

8. Οπτικό μέσο    

8.1 Εσωτερική Συσκευή ανάγνωσης/εγγραφής 
CD/DVD 

ΝΑΙ   

9. Τροφοδοτικό    

9.1 Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 260 W   

9.2 Τροφοδοτικό Active PFC (80 PLUS Bronze) 
ενεργειακής απόδοσης 

≥ 85%    

10. Πληκτρολόγιο    

10.1 Ενσύρματο πληκτρολόγιο USB ΝΑΙ   

11. Ποντίκι    

11.1 Ποντίκι τύπου USB ΝΑΙ   

12. Λογισμικά    

12.1 Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows 10 PRO 
64BIT GR 

  

12.2 Λογισμικό αυτοματισμού Γραφείου. Microsoft Office 
home and business 

GR 2019 

  

 
 

B Οθόνες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

Τεχνικές προδιαγραφές Οθόνης  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.1 
Είδος προς προμήθεια 

Οθόνη 
Ηλεκτρονικού 
Υπολογιστή 

  

1.2 Αριθμός τεμαχίων 15   

1.3 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο 

ΝΑΙ 
  

1.4 Του ίδιου κατασκευαστή με τον σταθμό 
εργασίας 

ΝΑΙ 
  

1.5 Διαστάσεις ≥ 24”   

1.6 Τεχνολογίας LED IPS ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

17 Aspect Ratio 16:10   

1.8 Ανάλυση FHD ≥ 1920 x 1200   

1.9 

Είσοδοι, έξοδοι  σήματος 

1 DP (ver 1.2), 1 
mDP,  2 HDMI vr 
1.4 (MHL 2.0), 1 DP 
out 

 

5 USB 3.0 ports - 
Downstream (1 
with battery 
charging) 

1 USB3.0 port - 
Upstream 

  

2.0 Φωτεινότητα ≥ 300 cd/m2   

2.1 Typical Contrast Ratio ≥ 1000:1   

2.2 Response Time typical  ≤ 8 ms   

2.3 Pixel Pitch ≤ 0.270 mm   

2.4 Viewing Angle ≥ 178 / 178   

2.5 

Ρυθμίσεις  

Height-adjustable 
stand (115 mm),  

Tilt (-5° to 21°) 

Swivel (-45° to 45°), 

 Pivot  

  

2.6 Color Gamut :  

91% (CIE 1976)/ 

76% (CIE 1931) 

99% sRGB 

NAI 

  

2.7 Security Lock Slot NAI   

2.8 Να περιλαμβάνονται ηχεία προσαρτώμενα ή 
ενσωματωμένα στην οθόνη. 

NAI 
  

2.9 
Να παρέχονται cables 

Power cable, mDP 
to DP cable. 

  

3.0 Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR, TCO, Epeat 
Gold 

NAI 
  

3.1 Εγγύηση από τον κατασκευαστή με 
τηλεφωνική υποστήριξη 24x7x365 για την 
οθόνη. 

Να αποδεικνύεται από δήλωση του 
κατασκευαστή. 

≥ 3 Χρόνια  
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C Φορητός 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1.1 Αριθμός Μονάδων 1   

1.2 Ο προσφερόμενος φορητός Η/Υ θα πρέπει να είναι 
του ίδιου κατασκευαστή με τους Η/Υ και οθόνες  

ΝΑΙ 
  

1.2.1 Να αναφερθεί το  μοντέλο ο τύπος  και ο 
κατασκευαστής. 

ΝΑΙ 
  

1.2.2 Να υποστηρίζετε πλήρως vPrο τεχνολογία  ΝΑΙ   

1.2 Επεξεργαστής    

1.2.1 Τύπος  Core i7 τεσσάρων 
πυρήνων με οκτώ  
νήματα.  

  

1.2.2 Βασική Συχνότητα   1.9GHZ   

1.2.3  Cache    8 ΜΒ   

1.3 Οθόνη     

1.3.1 Διαγώνιος     14”   

1.3.2 Ανάλυση Full HD  1920x1080   

1.3.3 Τεχνολογίας IPS, antiglare ΝΑΙ   

1.3.4 Φωτεινότητα  300 nits   

1.4 Κάρτα γραφικών     

1.4.1 UHD Integrated ΝΑΙ   

1.4.3 Μέγιστη Υποστηριζόμενη Ανάλυση   4096x2304   

1.4.4 Υποστήριξη DirectX 12 , OpenGL 4.3 ΝΑΙ    

1.5 Μνήμη     

1.5.1 Προσφερόμενη   8GB   

1.5.2 Μέγιστη   32GB   

1.5.3 Τύπος    DDR4   

1.5.4 Συχνότητα   2400MHz   

1.6 Μονάδα Σκληρού Δίσκου    

1.6.1 Αριθμός μονάδων 1   

1.6.2 Συνολική χωρητικότητα   512GB    

1.6.3 Τύπος SSD  NAI   

1.7 Οπτικά Μέσα    

1.7.1 DVD+RW NAI   

1.7.2 Τεχνολογίας εγγραφής Dual Layer ΝΑΙ   

1.7.3 Εσωτερικό SATA ή εξωτερικό USB NAI   

1.8 Κάρτα Δικτύου    

1.8.1 Ταχύτητα λειτουργίας  10/100/1000   

1.8.2 Δυνατότητα auto sense 
WOL, PXE 

NAI 
NAI 

  

1.9 Ασύρματη επικοινωνία     

1.9.1 Κάρτα  a/b/g/n ή νεότερο AC ΝΑΙ   

1.9.2 Ενσωματωμένο Bluetooth   ΝΑΙ    

1.10 Πληκτρολόγιο    

1.10.1 Πληκτρολόγιο διπλής κατάδειξης  
Τύπου QWERTY backlit με μόνιμη αποτύπωση 

 
ΝΑΙ 
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ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων 

1.11 Μπαταρία      

1.11.1 4 στοιχείων 60W/HR  ΝΑΙ   

1.12 Βάρος       

1.12.1 Αρχικό βάρος  ≤ 1.5 Kg   

1.13 Εισοδοι - Εξοδοι    

1.13.1 
1.13.2 
1.13.3 
1.13.4 
1.13.5 
1.13.6 
1.13.7 
1.13.8 
1.13.9 

USB 3.1 Gen1 
Thunderbolt 3 
HDMI  
SD Card Reader(SD 4.0) 
Contact & Contactless Smard Card Reader 
RJ-45 - 1Gb 
Audio  
HD Camera 
Fingerprint Reader  

 

 3 

 1 

 1 
NAI 
NAI 
NAI 
NAI 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

  

1.14 Πολυμέσα    

1.14.1 
1.14.2 
1.14.3 

Ενσωματωμένη κάρτα ήχου  
Ενσωματωμένα 2 ηχεία 
Διπλά Μικρόφωνα με τεχνολογία μείωσης 
θορύβου. 

 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

  

1.15 Τσάντα Μεταφοράς - Docking    

1.15.1 Πλάτης του ίδιου κατασκευαστή με τον φορητό ΝΑΙ   

1.15.2 Να προσφερθεί Thunderbolt dock του ίδιου 
κατασκευαστή. 

ΝΑΙ   

1.16 Ασφάλεια    

1.16.1 Δυνατότητα φυσικής ασφάλειας συστήματος 
τύπου Lock για τη κεντρική μονάδα 

NAI   

1.17 Λειτουργικό Σύστημα    

1.17.1 Ο προσφερόμενος φορητός Η/Υ να φέρει 
εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Microsoft 
Windows 10 Pro Ελληνικά  

NAI 
  

1.18 Εγγύηση    

1.18.1 Να προσφερθούν όλα τα καλώδια και οι αναγκαίοι 
οδηγοί για την κατάλληλη και απρόσκοπτη 
λειτουργία του Η/Υ. 

ΝΑΙ 
  

1.18.2 Ο προσφερόμενος φορητός Η/Υ να καλύπτεται με 
τουλάχιστον  3 έτη εγγύησης με απόκριση  την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα από τον Κατασκευαστή 
του Η/Υ. Όλες οι εργασίες  να γίνονται στον χώρο 
της υπηρεσίας (On-Site). Τηλεφωνική υποστήριξη 
24 ώρες 24x7x365 για θέματα υλικού και 
λειτουργικού συστήματος του Η/Υ από τον 
Κατασκευαστή του Η/Υ. Η εγγύηση να 
περιλαμβάνει υπηρεσία προστασίας από τυχαίες 
ζημίες, διατήρηση του σκληρού δίσκου σε 
περίπτωση βλάβης και υπηρεσία επέκτασης της 
εγγύησης της μπαταρίας επίσης σε τρία έτη. 
 Να υπάρχει κωδικός και δήλωση του 
κατασκευαστή για την εγγύηση. 

ΝΑΙ 

  

1.19 Πιστοποιήσεις    

1.19.1 Energy Star, EPEAT, CE Ναι   
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D Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (workstation)  για διαχειριστές (Administrators) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.1 Γενικά    

1.1.1 Αριθμός προσφερόμενων συστημάτων   3   

1.1.2 Να αναφερθεί το  μοντέλο ο τύπος  και ο 
κατασκευαστής. 

ΝΑΙ   

1.1.3 Κουτί κεντρικής μονάδας  Tower   

1.1.4 Επαρκής μέθοδος ψύξης με ανεμιστήρες ή και με 
άλλο τρόπο που θα καταγράφεται στην προσφορά 

Ναι   

1.1.5 Το κουτί θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 
μία ελεύθερη θέση 5,25”. 

Ναι   

1.2 Μητρική κάρτα    

1.2.1 Υποστήριξη επεξεργαστή τεχνολογίας Intel Xeon  ή 
άλλου ισοδύναμων επιδόσεων 

Ναι   

1.3 Επεξεργαστής    

1.3.1 Τεχνολογίας Intel Xeon W-2145 ή άλλος 
ισοδύναμων επιδόσεων (να τεκμηριωθούν οι 
επιδόσεις του) 

Ναι   

1.3.2 Βασική Συχνότητα ρολογιού επεξεργαστή   3,7 GHz   

1.3.3 Αριθμός πυρήνων/νημάτων 8/16   

1.3.4 Max Memory channels  4   

1.3.5 Μνήμη  cache    11 MB   

1.3.6 Ανεμιστήρας για CPU Ναι   

1.4 Κύρια Μνήμη    

1.4.1 Προσφερόμενη μνήμη συστήματος  DDR4 ECC 32 GB (2x16 GB) 
DDR4 RDIMM ECC 

2.666 MHz 

  

1.4.2 Μέγιστη μνήμη συστήματος   256GB   

1.5 Δίαυλοι περιφερειακών συσκευών    

1.5.1 Δίαυλοι PCIe x16 Slot Gen 3 wired x16  στην πλήρη 
επέκταση του συστήματος.  

2   

1.5.2 PCIe x16 (wired x8) Gen 3  1   

1.5.3 PCIe x16 Slot (wired x4) Gen 3  1   

1.5.4 PCIe x16 Slot (wired x1) Gen 3  1   

1.5.5 PCI 32/33  1   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.5.6 Δίαυλοι USB 3.1(Type -A και  Type -C), με 
τουλάχιστον τέσσερεις θύρες στο μπροστινό μέρος, 
έτοιμες προς χρήση. 

 10   

1.5.7 Controller  SATA 3.0 ενσωματωμένος με 
υποστήριξη RAID 0,1,5,10. 

 8 θύρες    

1.6 Μονάδες Αποθήκευσης Σκληρού Δίσκου    

1.6.1 Αριθμός μονάδων 2   

1.6.2  Μοναδα 1η    

1.6.2.1 Τυπος Στερεάς 
Κατάστασης (SSD) 

  

1.6.2.2 Τεχνολογίας PCIe NVMe NAI   

1.6.2.3 Προσφερόμενη  χωρητικότητα μονάδα δίσκου 
στερεάς 

κατάστασης M.2 
1 TB PCIe NVMe 
κατηγορίας 40, 

εγκατεστημένη σε 
κάρτα  PCIe x8 
Gen 3 με την 
δυνατότητα  

προσθήκης και 
δεύτερης 

μοναδας στην ίδια 
καρτα. 

  

1.6.3 Μοναδα 2η    

1.6.3.1 Τυπος 7200 rpm SATA 
3.5’’ 

  

1.6.3.2  Προσφερόμενη  χωρητικότητα 2 TB   

1.7 Μονάδες οπτικών δίσκων Ναι   

1.7.1 DVD-/+RW  με  δυνατότητα προσθήκης και 
δεύτερης   συσκευής  

Ναι   

1.8 Δικτυακές συνδέσεις    

1.8.1 Αριθμός προσαρμοστικών 10/100/1000 Mbits/sec 
Ethernet (auto sensing) 

 1   

1.8.2 1x Serial, 2x PS2 Ναι   

1.9 Μονάδα Δισκέτας - Οθόνη – Πληκτρολόγιο - Κάρτα 
γραφικών και ήχου. 

   

1.9.1 Κάρτα γραφικών NVIDIA® Quadro® P1000 PCI-
Express 16x Gen 3 με υποστήριξη ταυτόχρονης 
απεικόνισης σε τέσσερεις οθόνες σε ανάλυση 
4Kx2K @ 60hz ή άλλη ισοδύναμων επιδόσεων 

Ναι   

Μνήμη κάρτας γραφικών    4GB   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Connectors mini display ports    4  

Adapters mini DP to DP    4  

1.9.5 Πληκτρολόγιο (τουλάχιστο 104 πλήκτρων) συμβατό 
με το πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη αποτύπωση 
ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων. 

Ναι   

1.9.6 Ποντίκι laser Ναι   

1.9.7 Κάρτα ήχου Ναι   

1.10 Άλλα χαρακτηριστικά    

1.10.1 Τροφοδοτικό 950W με δυνατότητα 
αντικατάστασης χωρίς το άνοιγμα του κουτιού. 

>90% power 
efficient 

  

1.10.2 Δυνατότητα εκτέλεσης απλών διαγνωστικών 
προγραμμάτων από το BIOS 

Ναι   

1.10.3 Άλλος εξοπλισμός που προσφέρεται (καλώδια, 
κλπ.) 

Ναι   

1.10.4 Ημερομηνία ανακοίνωσης  του μοντέλου.     2017   

1.10.5 Τεχνικά εγχειρίδια για το προσφερόμενο σύστημα Ναι   

1.10.6 Να αναφερθούν τα πιστοποιητικά ποιότητας ISO 
9001 της κατασκευάστριας εταιρείας 

Ναι   

1.10.7 Να αναφερθούν τα πιστοποιητικά που 
αποδεικνύουν ότι το προσφερόμενο σύστημα 
πληροί τις προδιαγραφές Energy Star, Epeat, UL, 
FCC,  CE,  TUV GS, IEC, China CECP 

Ναι   

1.11 Λογισμικό και Λειτουργικό Σύστημα σταθμών 
εργασίας 

Άδειες Χρήσης   

1.11.1 Windows 10 PROFESSIONAL προεγκατεστημένο και 
να συνοδεύεται με άδεια και από γνήσιο CD 
εγκατάστασης του ΛΣ. .  

Ναι   

1.12 Εγγύηση    

1.12.1 Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να 
καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή 
τουλάχιστον για 5 έτη μετά την οριστική παραλαβή 
του, με υποστήριξη on-site την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα. Η επισκευή θα γίνεται on-site από τον 
Κατασκευαστή. Να υπάρχει δήλωση του 
κατασκευαστή που να το βεβαιώνει.  

Τηλεφωνική υποστήριξη 24x7x365 σε θέματα 
υλικού και λειτουργικού συστήματος από τον 
κατασκευαστή του Η/Υ. Η εγγύηση να 
περιλαμβάνει υπηρεσία προστασίας από τυχαίες 
ζημίες και  διατήρηση του σκληρού δίσκου σε 
περίπτωση βλάβης. Να υπάρχει δήλωση του 
Κατασκευαστή που να το βεβαιώνει.  

Ναι   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.13 Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει του 
ιδίου διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστή. 

Ναι   

 

E Οθόνη Αυξημένων Δυνατοτήτων 

  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.1 Ποσότητα 1   

1.2 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο 

ΝΑΙ 
  

1.3 Του ίδιου κατασκευαστή με τον σταθμό 
εργασίας 

ΝΑΙ 
  

1.4 Διαστάσεις ≥ 27”   

1.5 Τεχνολογίας LED IPS, HDR-Ready ΝΑΙ   

1.6 Aspect Ratio 16:9   

1.7 
Ανάλυση FHD 

≥ 3840 x 2160 at 60 
Hz 

  

1.8 

Είσοδοι, έξοδοι  σήματος 

1 HDMI (ver 2.0), 1 
DP (ver 1.2), 1 
mDP, Audio-Line 
out 

 

4 USB 3.0 ports - 
Downstream (1 
with battery 
charging) 

1 USB3.0 port - 
Upstream 

  

1.9 Φωτεινότητα ≥ 350 cd/m2   

2.0 Typical Contrast Ratio ≥ 1300:1   

2.1 Response Time typical  ≤ 8 ms   

2.2 Pixel Pitch ≤ 0.1554 mm   

2.3 Viewing Angle ≥ 178 / 178   

2.4 

Ρυθμίσεις  

Height-adjustable 
stand (130 mm),  

Tilt (-5° to 21°) 

Swivel (-45° to 45°), 

 Pivot  

  

2.5 Color Gamut :  NAI   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

99.9% sRGB ( avg Delta E < 2),  

99.9% Rec 709,  

80.7% DCI-P3 

2.6 Security Lock Slot NAI   

3.0 
Να παρέχονται cables 

Power cable, mDP 
to DP cable. 

  

3.1 Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR, TCO, Epeat 
Gold 

NAI 
  

3.2 Εγγύηση από τον κατασκευαστή με 
τηλεφωνική υποστήριξη 24x7x365 για την 
οθόνη. 

Να αποδεικνύεται από δήλωση του 
κατασκευαστή. 

≥ 5 Χρόνια  
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F Εξυπηρετητές (SERVERS) 

 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1 Γενικά    

1.1 
Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία 
κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001. 

ΝΑΙ   

1.2 Ποσότητα 2   

1.3 Rack Mount server με Rack Rails ΝΑΙ   

1.4 Ύψος σε U ≤ 2U   

1.5 
Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και 
Ασφάλειας, CE. Να δοθούν. 

ΝΑΙ   

2 Μητρική (motherboard)    

2.1 Chipset Intel C610 ή νεότερο ΝΑΙ   

2.2 
Υποστηριζόμενος αριθμός CPU στον server 
(CPU sockets) 

≥ 4   

2.3 
Υποστηριζόμενοι επεξεργαστές Intel Xeon 
Processor Scalable family (SP) 

NAI   

2.4 

Να προσφερθούν 2 Intel Xeon Gold 6140 ή 
καλύτεροι ανά server και να υπάρχει η 
δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης ακόμα δυο 
ίδιων επεξεργαστών.   

NAI   

2.5 
Υποστηριζόμενες PCI-e Gen3 slots ανά server, 
στη μέγιστη επέκτασή του 

≥ 6   

2.6 Να υπάρχουν τουλάχιστον 6 USB  ports NAI   

2.7 Να υπάρχουν τουλάχιστον 2 VGA ports 
≥ 1 front 

≥ 1 back 
  

2.8 Serial Port ≥ 1    

2.9 
Να υποστηρίζεται Internal Dual SD Module με 
64GB SD Card (να μην προσφερθεί στο παρόν) 

ΝΑΙ   

3 Μνήμη (RAM)    
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

3.1 
Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ανά server, 
στη μέγιστη επέκτασή του 

≥ 6ΤΒ   

3.2 Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 ≥ 256GB   

3.3 Ονομαστική συχνότητα μνήμης ≥ 2666MT/s   

3.4 Συνολικά DIMM slots ανά server ≥ 48   

4 Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι    

4.1 
Ο Server να υποστηρίζει hot-plug σκληρούς 
δίσκους 2.5” 

≥24   

4.2 
Internal RAID Controller SAS 12Gbps με 2GB 
2GB NV Cache   

1   

4.3 Υποστήριξη RAID levels 0,1,5,6,10,50,60 NAI   

4.4 
Ο server να προσφερθεί με σκληρούς δίσκους 
2.5” SAS 12Gbps 

≥ 2   

4.5 ≥480GB SSD SAS Mix Use 12Gbps Hot-plug Drive NAI   

5 Ελεγκτές  Δικτύου     

5.1 Αριθμός θυρών Ethernet 1G BaseT ≥ 8   

5.2 Αριθμός θυρών Ethernet 10G BaseT ≥ 2   

5.3 Αριθμός θυρών Ethernet 10G DA/SFP+ ≥ 2   

5.4 
Οι παραπάνω κάρτες να είναι του ίδιου 
κατασκευαστή  

NAI   

5.5 
Nα υποστηρίζονται PCI-e κάρτες δικτύου 10G, 
25G, 40G, 100G (να μην προσφερθούν στο 
παρόν) 

ΝΑΙ   

5.6 
Nα υποστηρίζονται PCI-e FC8, FC16, FC32 
κάρτες (να μην προσφερθούν στο παρόν) 

ΝΑΙ   

6 Ελεγκτής διαχείρισης    

6.1 Dedicated NIC για τη διαχείριση ΝΑΙ   

6.2 Να υποστηρίζει IPMI 2.0, DCMI 1.5, Redfish, NAI   
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

Web-based GUI, Command Line, Telnet, SSH  

6.3 
Να υποστηρίζει IPv4, IPv6, DHCP, Dynamic DNS, 
NFSv4, HTTP/HTTPS 

NAI   

6.4 

Να υποστηρίζει security: Role-based authority, 
SSL encryption, IP blocking, AD/LDAP directory 
services, Two-factor authentication, Single sign-
on, PK authentication, FIPS 140-2, secure UEFI 
boot-certificate, Lock-down mode 

NAI   

6.5 
Να υποστηρίζει power control, boot control, 
Quality/bandwidth control 

ΝΑΙ   

6.6 

Να υποστηρίζει Serial-over-LAN, virtual media, 
virtual folders, virtual console, Virtual console 
chat & collaboration, remote file share, virtual 
flash partitions 

NAI   

6.7 
Health monitoring του συστήματος για: Fan, 
Power Supply, Temperature, Memory, CPU, 
RAID, NIC, HD και Predictive failure monitoring 

ΝΑΙ   

6.8 
Power thresholds & alerts, SNMPv1/v2/v3 traps 
& gets, Email alerting, alerts για excessive SSD 
wear 

NAI   

6.9 
Να υποστηρίζει Remote agent-free update, 
scheduled updates, Auto update 

ΝΑΙ   

6.10 
Να υποστηρίζει Remote configuration, Server 
configuration backup & restore, Remote Syslog, 
Boot capture, Crash screen & video capture 

ΝΑΙ   

7 Λοιπά χαρακτηριστικά    

7.1 
Να υπάρχει λογισμικό διαχείρισης του 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

7.2 
Να υποστηρίζεται vFlash module με vFlash 
16GB card για το management (να μην 
προσφερθεί στο παρόν) 

NAI   

7.3 
Να υποστηρίζονται Redundant, Ηot-Plug 
τροφοδοτικά 

ΝΑΙ   

7.4 Να προσφερθεί με 2 τροφοδοτικά ≥ 1600W   
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

7.5 

Υποστηριζόμενα Λ.Σ.: 

Microsoft Windows Server, Microsoft Windows 
Server Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE 
Linux Enterprise Server, VMware ESXi, Citrix Xen 
Server, Ubuntu LTS 

NAI   

8 Εγγύηση    

8.1 
Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη 
και υποσυστήματα 

≥3 έτη   

8.2 
Τηλεφωνική υποστήριξη 24 x 7 x 365 από τον 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

8.3 

Ανταπόκριση για το Hardware On-Site την 
επόμενη εργάσιμη μέρα, 
συμπεριλαμβανόμενων ανταλλακτικών και 
εργασίας 

ΝΑΙ 

  

8.4 
Designated Technology Service Manager του 
κατασκευαστή για τυχόν issue resolution 

ΝΑΙ 
  

8.5 

Predictive analysis for issue prevention, 
Proactive monitoring, issue detection, 
notification and automated case creation από 
τον κατασκευαστή 

ΝΑΙ 

  

8.6 
Μηνιαία assessments και performance 
recommendations από τον κατασκευαστή 

ΝΑΙ 
  

8.7 

Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική 
υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται και να 
αποδεικνύεται με κωδικό και δήλωση από τον 
κατασκευαστή του Server 

ΝΑΙ 
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G Πλατφόρμα Δικτυακών Αντιγράφων Ασφαλείας (Backup) 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 

1.1  Να προσφερθεί ένα ειδικό σύστημα backup to 
disk για την τήρηση του συνόλου των 
αντιγράφων ασφαλείας. 

ΝΑΙ   

1.2 1 Αριθμός προσφερόμενων μονάδων. 2   

1.3  Μία μονάδα θα συνδεθεί στο κεντρικό Data 
Center του Οργανισμού και η άλλη στο 
εναλλακτικό. 

ΝΑΙ   

1.4 2 Να αναφερθούν ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. 

ΝΑΙ   

1.5 3 Χρόνος ανακοίνωσης του προσφερόμενου 
μοντέλου. 

ΝΑΙ   

1.6  Το προσφερόμενο σύστημα να αποτελεί 
συγκεκριμένο προϊόν και να μην προκύπτει από 
συνδυασμό ανεξάρτητων hardware και 
software. 

ΝΑΙ   

1.7  Να αναφερθεί η τοπολογία διασύνδεσης και να 
περιγραφεί αναλυτικά η λειτουργικότητα. 

NAI   

1.8 5 Το προσφερόμενο σύστημα να πληροί 
χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας. Να 
αναφερθεί η αρχιτεκτονική του προτεινόμενου 
συστήματος. 

NAI   

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

1.9 7 Το προσφερόμενο σύστημα να διαθέτει 
τεχνολογία inline data deduplication. 

ΝΑΙ   

1.10  Να καλύπτει τις backup απαιτήσεις των open 
συστημάτων του Οργανισμού. 

NAI   

1.11  Να υποστηρίζει source και target deduplication 
σε συνδιασμό με το προσφερόμενο backup 
λογισμικό. 

NAI   

1.12  Να  υποστηρίζει διασυνδεσιμότητα μέσω 
FC/VTL, IP/NFS & CIFS, άλλα να περιγραφούν. 

ΝΑΙ   

1.13  To deduplication να είναι global (source & target 
deduplicated  δεδομένα σε οποιοδήποτε VTL, 
network share ή άλλο backup device να 
αποθηκεύονται μόνο μία φορά).  

ΝΑΙ   

1.14 8 Να αναλυθεί ο μηχανισμός data deduplication, 
Να γίνει αναλυτική αναφορά στον τρόπο 

ΝΑΙ   
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υλοποίησης και την αποτελεσματικότητα των 
αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται.  

1.15  Το προσφερόμενο σύστημα να είναι συμβατό με 
όλα τα  καθιερωμένα λογισμικά backup (όπως 
EMC Networker,  IBM Spectrum Protect, Veritas 
Netbackup, κλπ) και απευθείας από τις 
εφαρμογές με source deduplication (Oracle, MS 
Exchange, MS SQL, DB2, SAP/SAP HANA, Hadoop 
distributions) 

Να δοθεί πλήρης λίστα υποστηριζόμενων 
λογισμικών.  

ΝΑΙ   

1.16  Ενσωμάτωση μηχανισμών εξασφάλισης της 
ακεραιότητας των δεδομένων (data integrity) 
που εισάγονται για αποθήκευση στο σύστημα 
σε πραγματικό χρόνο.  

Ο μηχανισμός αυτός να υποστηρίζει τον έλεγχος 
της ορθότητας των δεδομένων οποιαδήποτε 
στιγμή απαιτηθεί  Να αναλυθεί ο μηχανισμός. 

NAI   

1.17  Να διαθέτει hardware data remote replication 
με encryption (από το ένα σύστημα στο άλλο) 
μέσω TCP/IP πρωτοκόλλου . 

ΝΑΙ   

1.18  Κατά το data remote replication να 
μεταφέρονται κρυπτογραφημένα μόνο τα νέα 
deduplicated blocks στο απομακρυσμένο 
σύστημα  

NAI   

1.19  Υποστήριξη bandwidth management για το  data 
remote replication ανάλογα με ώρα και ημέρα. 

NAI   

1.20  Να υποστηρίζει την δημιουργία snapshots    

1.21  Να υποστηρίζει κρυπτογράφηση των 
αποθηκευμένων δεδομένων ώστε ακόμη και με 
απώλεια των δίσκων να μην μπορούν αυτά να 
ανακτηθούν (encryption at rest). 

NAI   

1.22  Να συνεργάζεται με το backup λογισμικό και να 
κάνει enforce το retention των backupς 
(ransomware protection) 

ΝΑΙ   

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1.23  Να διαθέτει FC θύρες 16Gbps - για διασύνδεση 
με το SAN. 

ΝΑΙ   

1.24  Θύρες διασύνδεσης 10 Gigabit Ethernet  ≥ 2   

1.25  Θύρες διασύνδεσης 1 Gigabit Ethernet copper ≥ 4   

1.26  Να αναφερθεί η επεκτασιμότητα σε interfaces. NAI   

1.27  Ταχύτητα εγγραφής των backup δεδομένων στο 
σύστημα (με inline deduplication). 

≥5ΤΒ/hour   

1.28  Προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα . ≥ 8ΤΒ   
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1.29  Μέγιστη επεκτασιμότητα σε ωφέλιμη 
χωρητικότητα 

≥ 32 ΤΒ   

1.30  Να υποστηρίζει την παράλληλη/ταυτόχρονη 
δημιουργία τουλάχιστον 50 αντιγράφων 
ασφαλείας σε αυτό. 

ΝΑΙ   

1.31  Να διαθέτει dual disk parity. ΝΑΙ   

1.32 Y Υποστήριξη tape library emulation με LTO drives 
(open systems) 

ΝΑΙ   

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

1.33  Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να 

συνοδεύεται από το απαραίτητο λογισμικό 

κεντρικής διαχείρισης μέσω γραφικού  

περιβάλλοντος (GUI).  

ΝΑΙ   

1.34  Υποστήριξη  για πλήρη απομακρυσμένη 

διαχείριση του συστήματος μέσω TCP/IP.Να γίνει 

αναφορά στις προσφερόμενες δυνατότητες. 

ΝΑΙ   

1.35  Το προσφερόμενο σύστημα σε περίπτωση 

βλάβης να ειδοποιεί αυτόματα τον διαχειριστή 

(Administrator) και τον Ανάδοχο ή κατασκευαστή 

που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

1.36  Υποστήριξη πρωτοκόλλου SNMP για ολοκλήρωση 

με γνωστές πλατφόρμες διαχείρισης (OpenView, 

Tivoli, Unicenter, κλπ). 

ΝΑΙ   

1.37  Ο κατασκευαστής του αποθηκευτικού 

συστήματος να προσφέρει υπηρεσίες 

απομακρυσμένης παρακολούθησης και 

υποστήριξής τουλάχιστον καθ’ όλη τη διάρκεια 

της προσφερόμενης υποστήριξης. Να περιγραφεί 

αναλυτικά. 

ΝΑΙ   

1.38  Καταγραφή ιστορικών και online στατιστικών 

στοιχείων για την δραστηριότητα και τις 

επιδόσεις λογικών και φυσικών συσκευών σε 

ανάλογα χρονικά διαστήματα και παραγωγή 

στατιστικών αναφορών με δυνατότητα επιλογής 

της χρονικής περιόδου. Να περιγραφεί 

ΝΑΙ   
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αναλυτικά 

1.39  Διαστάσεις και χαρακτηριστικά λειτουργίας    

1.40  Τα συστήματα (2) να προσφερθούν έκαστο εντός 

ικριώματος   

ΝΑΙ 
  

1.41  Να αναφερθούν οι απαιτήσεις θερμοαπαγωγής 

σε τυπική λειτουργία (BTUs/hr) τόσο για την 

προσφερόμενη σύνθεση όσο και για την μέγιστη. 

ΝΑΙ 

  

1.42  Να αναφερθεί η συνολική απαίτηση ισχύος 

ρεύματος (σε W στα 220V) σε κατάσταση τυπικής 

και μέγιστης λειτουργίας τόσο για την 

προσφερόμενη σύνθεση όσο και για την 

μέγιστη.. 

ΝΑΙ 

  

1.43  Να αναφερθεί το συνολικό βάρος του 

προσφερόμενου συστήματος καθώς και το 

επιμέρους βάρος κάθε rack(σε κιλά) τόσο για την 

προσφερόμενη σύνθεση όσο και για την μέγιστη. 

ΝΑΙ 

  

1.44  Να αναφερθούν οι μηχανισμοί διασφάλισης 

χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος και ψύξης. 

ΝΑΙ 
  

1.45  Να αναφερθούν τα πρότυπα συμμόρφωσης 

(compliance regulations) 

ΝΑΙ 
  

1.46  Υποστήριξη – Εκπαίδευση    

1.47  Τα συστήματα θα παραδοθούν, τοποθετηθούν, 
και παραμετροποιηθούν όπως απαιτείται προς 
χρήση από τα Open Systems/Backup sw. 

NAI   

1.48  Χρονικό διάστημα προσφερόμενης υποστήριξης 
για εργασία και ανταλλακτικά. Ο υποψήφιος 
ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τη 
δυνατότητά του για την παροχή αυτής της 
εγγύησης. 

3 έτη   

1.49  Να παρασχεθεί εκπαίδευση από τον 
κατασκευαστή σε 2 άτομα. 

ΝΑΙ   
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Πίνακας 2 

Λογισμικό Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας για τα open systems 

Α/Α 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Γενικά Χαρακτηριστικά 

2.1  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. ΝΑΙ   

2.2  
Πιστοποιητικό ποιότητας ISO-9001 για τον 

κατασκευαστή. NAI 

NAI 
  

 Εξυπηρετητής – Backup server    

2.3  

Να αναφερθούν οι απαιτήσεις του Backup 

λογισμικού για την εγκατάσταση του στην εικονική 

υποδομή του Οργανισμού 

ΝΑΙ 

  

 Λειτουργικότητα     

2.4  

Το προσφερόμενο λογισμικό να είναι του ίδιου 

κατασκευαστή και να συνεργάζεται πλήρως με το 

προσφερόμενο ειδικό σύστημα για backup to disk. 

ΝΑΙ 

  

2.5  

Να προσφερθούν άδειες χρήσης για την προστασία 

όλων των δεδομένων που βρίσκονται σε διάφορα 

λειτουργικά συστήματα, βάσεις δεδομένων και 

εφαρμογές σε φυσικούς και εικονικούς servers. Η 

αδειοδότηση να είναι πλήρης και να παρέχονται 

όλες οι δυνατότητες του backup λογισμικού 

ανεξαρτήτως των backup πολιτικών, αποθηκευτικών 

μέσων, πλήθος VMs… 

20 sockets 

  

2.6  

Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες του 

λογισμικού και ειδικότερα πως προσφέρονται 

αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αντιγράφων 

ανάλογα με τις πολιτικές που θέλει να εφαρμόσει ο 

Οργανισμός.  

ΝΑΙ 

  

2.7  

Υποστήριξη λήψης αντιγράφων μέσω του δικτύου 

Fibre Channel (SAN) – η μεταφορά των δεδομένων 

θα πρέπει να γίνεται μέσω του SAN με source και 

target dedupliaction για τα λειτουργικά συστήματα 

ΝΑΙ 
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Λογισμικό Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας για τα open systems 

Α/Α 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

και τις εφαρμογές.. 

2.8  

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. 

ΝΑΙ 

  

2.9  

Λήψη εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας κατ΄ 

ελάχιστο με τους παρακάτω τρόπους:  

• Full backup 

• Incremental backup 

• Differential backup 

NAI 

  

2.10  

Τα αντίγραφα ασφαλείας να δημιουργούνται 

απευθείας από τους servers προς το ειδικό σύστημα 

για backup to disk (χωρίς τα δεδομένα να περνούν 

από τον backup ή άλλο server). 

NAI 

  

2.11  

Να υποστηρίζετε το online backup σε όλες τις 

γνωστές εφαρμογές (Exchange, MS SQL, Oracle …). 

Tα backup δεδομένα να πηγαίνουν απευθείας στο 

ειδικό σύστημα για backup to disk. 

NAI 

  

2.12  

Να υποστηρίζεται το ανά αντικείμενο restore 

(granular recovery) σε image backups, block based 

backups, application backups … 

NAI 

  

2.13  
Υποστήριξη του προτύπου NDMP για προστασία 

NAS συστημάτων. 

NAI 
  

2.14  

Δημιουργία χρηστών και ομάδων χρηστών με 

διαφορετικές αρμοδιότητες και δικαιώματα στη 

διαχείριση και χρήση του backup λογισμικού. 

ΝΑΙ 

  

2.15  
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για αρχεία 

ακόμα και όταν αυτά χρησιμοποιούνται (open). 
ΝΑΙ   

2.16  
Να διαθέτει αναφορές για την εκτέλεση κάθε 

εργασίας λήψης/ αποκατάστασης εφεδρικών 

ΝΑΙ 
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Λογισμικό Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας για τα open systems 

Α/Α 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

αντιγράφων που έχει πραγματοποιηθεί ώστε να 

είναι εύκολη η σε βάθος ανάλυσή τους. Εξαγωγή 

των αναφορών κατ΄ ελάχιστο σε μορφότυπους 

HTML και CSV. 

2.17  

Δυνατότητα αποκατάστασης (restore) των 

δεδομένων σε διαφορετικό σημείο ή σύστημα, από 

αυτό από το οποίο είχε γίνει η λήψη του 

αντιγράφου ασφαλείας. 

ΝΑΙ 

  

 Replication    

2.18  

Τα καθημερινά backup εντός της ημέρας να 

μεταφέρονται στο άλλο data center από το ειδικό 

προσφερθέν backup to disk σύστημα. 

NAI 

  

2.19  

Σε περίπτωση καταστροφής του παραγωγικού data 

center να μεταπίπτει o backup server στο 

εναλλακτικό ώστε να συνεχίζει να προστατεύει τα 

δεδομένα (το ίδιο και στην επιστροφή στο 

παραγωγικό data center)  

NAI 

  

 Ασφάλεια 

2.20  
Υποστήριξη κρυπτογραφήσεις δεδομένων  κατά τη 

διάρκεια της μεταφοράς τους μέσω δικτύου  

ΝΑΙ 
  

 Αποδοτικότητα 

2.21  

Υποστήριξη συνθετικών backup και block based 

backup σε windows και Linux (για την υποστήριξη 

των file & archive servers) 

ΝΑΙ 

  

2.22  Υποστήριξη backup σε δίσκους και μετά σε κασέτες. ΝΑΙ   

2.23  

Υποστήριξη συνέχισης backup από το σημείο που 

διεκόπη (backup resume) μετά από διακοπή backup 

λόγω προβλήματος 

ΝΑΙ 

  

2.24  
Σε συνεργασία με τις replication δυνατότητες του 

ειδικού backup to disk συστήματος, πρέπει να 

NAI 
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Λογισμικό Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας για τα open systems 

Α/Α 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

υποστηρίζεται η μεταφορά των αντιγράφων 

ασφαλείας στο απομακρυσμένο backup to disk 

σύστημα και ο backup server να γνωρίζει την 

ύπαρξη των απομακρυσμένων αντιγράφων τα οποία 

πρέπει να ακολουθούν την δική τους ανεξάρτητη 

πολιτική.  

2.25  

Να υποστηρίζει την διενέργεια online backup από 

όλες τις γνωστές εφαρμογές και βάσεις δεδομένων 

(Oracle, MS SQL, MS Exchange, Sybase, DB2…) 

NAI 

  

2.26  

Να υποστηρίζει όλες τις δυνατότητες και APIs που 

προσφέρει το MS Hyper-V περιβάλλον 

εικονικοποίησης  του Οργανισμού (image backup, 

change block tracking ….) 

ΝΑΙ 

  

2.27  
Να αναφερθούν όλες οι δυνατότητες προστασίας 

του εικονικού περιβάλλοντος. 

NAI 
  

 Διαφορετικά Περιβάλλοντα 

2.28  

Υποστήριξη του backup λογισμικού για εγκατάσταση 

και προστασία στα παρακάτω λειτουργικά 

συστήματα. Solaris, ΑΙΧ, HP-UX, Windows, Linux. 

Όπως και η δυνατότητα ανάκτησής τους 

(Λειτουργικό & δεδομένα), σε διαφορετικά 

συστήματα (διαφορετικό hardware).  

ΝΑΙ 

  

2.29  

Τα source & target deduplicated δεδομένα να 

αποθηκεύονται στο  προσφερόμενο ειδικό σύστημα 

για backup to disk. 

NAI 

  

2.30  Διαχείριση/παρακολούθηση εξοπλισμού    

2.31  Το backup λογισμικό πρέπει να διαχειρίζεται μέσω 

γραφικού  περιβάλλοντος (GUI) αλλά και από 

command line.  

ΝΑΙ   

2.32  Το λογισμικό σε περίπτωση βλάβης να ειδοποιεί ΝΑΙ   
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Λογισμικό Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας για τα open systems 

Α/Α 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

αυτόματα τον διαχειριστή (Administrator) και τον 

ανάδοχο που παρέχει την υποστήριξη. 

2.33  Καταγραφή ιστορικών και online στατιστικών 

στοιχείων για την δραστηριότητα και τις επιδόσεις 

των αντιγράφων ασφαλείας. Να περιγραφεί 

αναλυτικά 

ΝΑΙ   

2.34  Υποστήριξη πρωτοκόλλου SNMP για ολοκλήρωση με 

γνωστές πλατφόρμες διαχείρισης (OpenView, Tivoli, 

Unicenter, κλπ). 

ΝΑΙ   

2.35  Εκπαίδευση - Τεχνική Υποστήριξη    

2.36  Χρονικό διάστημα προσφερόμενης υποστήριξης. 3 έτη   

2.37  Να παρασχεθεί εκπαίδευση σε 2 άτομα. ΝΑΙ   

 
 

H ΔΙΚΤΥΑΚΑ 

 

H.1 ΔΙΑΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ 

Όλοι οι παρακάτω διαμεταγωγείς (switch) να περιλαμβάνουν στην σύνθεσή τους και τα ανάλογα 
εξαρτήματα (modules) τεχνοτροπίας LC για διασύνδεση οπτικής ίνας .Ο αριθμός των εξαρτημάτων 
(modules) να είναι ανάλογος των θυρών του διαμεταγωγέα.  

Επίσης, όλοι οι παρακάτω διαμεταγωγείς (switch) να περιλαμβάνουν στην σύνθεσή τους και τα 
ανάλογα εξαρτήματα (modules)  ώστε να στακαρονται με Switch Cisco WS-C2960X-48TS-L 

H.1.1 Διαμεταγωγείς 48 port 

 

Α/Α Περιγραφή Προδιαγραφών 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Αριθμός Μονάδων 1   

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
  

2 
Να αναφερθεί το  μοντέλο ο τύπος  και ο 
κατασκευαστής. 

ΝΑΙ 
 

 

3 
Να διαθέτει πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε 
ικρίωμα 19”  

ΝΑΙ 
 

 

4 Ταχύτητα μεταγωγής >= 104 Gbps   
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5 Συνολική ταχύτητα μεταγωγής πακέτων   >= 75 Mpps   

6 Υποστηριζόμενη μνήμη DRAM >=128 MB   

7 Υποστηριζόμενη μνήμη Flash >=64 MB   

8 
Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων 
για Bridging και Filtering για όλο το switch 

>= 8000 
 

 

9 
Υποστήριξη των ακολούθων πρωτοκόλλων 
(ενσωματωμένα κατά την παράδοση του εξοπλισμού): 

  
 

 

10 1.     Ethernet IEEE 802.3, 10BaseΤ ΝΑΙ   

11 
2.     Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BaseTX, 

100BASE-FX. 
NAI 

 
 

12 
3.     Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z 

1000Base-X 
NAI 

 
 

13 4.     Υποστήριξη Gigabit Ethernet interfaces τύπου  

NAI 

  

14 ·         1000Base-SX   

15 ·         1000Base-LX/LH   

16 Interfaces:     

17 

1.     Να διαθέτει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) 
Switched Ethernet θύρες 10/100/1000, η ταχύτητα 
λειτουργίας (10, 100 ή 1000 Mbps) των οποίων να 
επιλέγεται αυτόματα. Οι εν λόγω θύρες να φέρουν 
Auto-MDIX ικανότητα. 

ΝΑΙ 

 

 

18 

2.     Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) Gigabit 
θύρες για σύνδεση σε άλλο μεταγωγέα (uplinks) τύπου 
SFP. Οι θύρες να υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα 
1000BaseSX, 1000BaseLX/LH, με απλή αλλαγή 
μετατροπέα SFP. 

NAI 

 

 

19 

3.     Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) Ethernet 
θύρα 10/100 διαφορετική των παραπάνω για out-of-
band διαχείριση 

ΝΑΙ 
 

 

20 

4.     Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) θύρα τύπου 
USB για χρήση εξωτερικού χώρου αποθήκευσης (Flash 
Storage) 

  
 

 

21 

5.     Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα (console) τύπου 
RJ-45 για out-of-band διαχείριση (Configuration & 
Management) μέσω τερματικού.  

ΝΑΙ 
 

 

22 

6.     Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) θύρα τύπου 
mini-USB για out-of-band διαχείριση (Configuration & 
Management) ή οποία να υποστηρίζει USB-console 
πρόσβαση και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
εναλλακτικά της RJ-45 

ΝΑΙ 

 

 

23 

Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων 
(ενσωματωμένες κατά την παράδοση του 
εξοπλισμού): 

  
 

 

24 

1.     Υποστήριξη Full Duplex λειτουργίας στις  
Ethernet, Fast Ethernet και Gigabit Ethernet θύρες (ΙΕΕΕ 
802.3x). H λειτουργία σε Half ή Full Duplex να μπορεί να 
επιλέγεται αυτόματα. 

ΝΑΙ 

 

 

25 

2.     Υποστήριξη σύνδεσης σε στοίβα (stacking) 
τουλάχιστον τεσσάρων (4) μεταγωγέων σε μια λογική 
ενότητα ή οποία να είναι ενιαία διαχειρίσιμη. Η λογική 
αυτή ενότητα να διαθέτει δίαυλο επικοινωνίας εύρους 

ΝΑΙ 
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ζώνης τουλάχιστον 20Gbps. 

26 

3.     Υποστήριξη συνδυασμού τουλάχιστον οκτώ 
(8) θυρών Fast Ethernet σε μια λογική σύνδεση (Fast 
Pipe) ταχύτητας τουλάχιστον 0.8 Gbps Full duplex για 
σύνδεση σε άλλο switch βάση του προτύπου ΙΕΕΕ 
802.3ad. Αυτό να μπορεί να επιτυγχάνεται με 
οποιεσδήποτε θύρες του μεταγωγέα και οποιεσδήποτε 
θύρες εντός της στοίβας όχι απαραίτητα ευρισκόμενες 
στον ίδιο μεταγωγέα. 

NAI 

 

 

27 

4.     Υποστήριξη της παραπάνω δυνατότητας σε 
τουλάχιστον έξι (6) ομάδες για όλο το switch. Nα 
μπορεί δηλαδή το switch να υποστηρίζει έξι ομάδες 
(οκτώ θύρες η κάθε ομάδα) για δημιουργία έξι ομάδων 
λογικών συνδέσεων, 0.8 Gbps full duplex έκαστη. 

ΝΑΙ 

 

 

28 

5.     Υποστήριξη Link Aggregation Control Protocol 
(LACP) βάση του προτύπου 802.3ad για δυναμική 
δημιουργία λογικών συνδέσεων (Fast Pipes). 

NAI 
 

 

29 6.     Αριθμός υποστηριζόμενων VLANs  >= 250   

30 7.     Αριθμός υποστηριζόμενων VLAN IDs >= 4000   

31 
8.     Υποστήριξη δυναμικής δημιουργίας VLANs και  

διάρθρωσης trunks. 
ΝΑΙ 

 
 

32 
9.     Υποστήριξη IEEE 802.1Q πρωτοκόλλου για 

VLAN Trunking  σε όλες τις θύρες. 
ΝΑΙ 

 
 

33 
10.  Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d spanning-tree 

πρωτοκόλλου 
NAI 

 
 

34 

11.  Yποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d ανά VLAN βάση του 
προτύπου ΙΕΕΕ 802.1s, έτσι ώστε ανά φυσική σύνδεση 
να μπορούν να συνυπάρχουν πολλαπλά instances του 
802.1d αλγορίθμου, και να επιτυγχάνεται L2 load 
balancing πάνω από πολλαπλές εφεδρικές συνδέσεις 
προς το ίδιο σημείο. 

ΝΑΙ 

 

 

35 12.  Υποστήριξη Local Proxy ARP NAI   

36 

13.  Να υποστηρίζεται έλεγχος σε broadcast και 
multicast storm ανά θύρα, ώστε προβληματικοί 
υπολογιστές να μην μπορούν να επηρεάσουν τη 
λειτουργία του δικτύου. 

ΝΑΙ 

 

 

37 
14.  Υποστήριξη IGMP v3 snooping και IGMP 

filtering.   
ΝΑΙ 

 
 

38 

15.  Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού λοιπών 
ομοειδών μεταγωγέων στην τοπολογία του δικτύου 
ώστε να δίνεται η δυνατότητα στο λογισμικό 
διαχείρισης να εντοπίζει γειτονικούς μεταγωγείς μέσα 
από αυτόν τον μεταγωγέα. 

ΝΑΙ 

 

 

39 
16.  Υποστήριξη προσθήκης και διαμόρφωσης 

VLAN χωρίς επανεκκίνηση του μεταγωγέα 
NAI 

 
 

40 Quality of Service:     

41 

1.     Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p και DSCP για 
κατηγοριοποίηση προτεραιοτήτων σε mission-critical 
εφαρμογές δεδομένων, φωνής και video. Υποστήριξη 
κατηγοριοποίησης των πακέτων με βάση: 

ΝΑΙ 
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42 MAC διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη   

43 IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη   

44 TCP πόρτα πηγής και προορισμού   

45 UDP πόρτα πηγής και προορισμού   

46 
2.     Υποστήριξη τουλάχιστον τεσσάρων queues 

ανά πόρτα εξερχόμενης κίνησης 
ΝΑΙ 

 
 

47 

3.     Υποστήριξη δημιουργίας κανόνων επίβλεψης 
(policers) με στόχο τον περιορισμό της εισερχόμενης 
κίνησης (rate limiting), βάση: 

ΝΑΙ 

 

 

48 
·         MAC διεύθυνση αποστολέα και 

παραλήπτη  
 

49 
·         IP διεύθυνση αποστολέα και 

παραλήπτη  
 

50 ·         TCP πόρτα πηγής και προορισμού   

51 ·         UDP πόρτα πηγής και προορισμού   

52 
4.     Υποστηριζόμενος αριθμός policers για Fast 

Ethernet και  Gigabit Ethernet πόρτες 
>= 60 

 
 

53 

5.     Υποστήριξη Weighted Tail Drop για αποφυγή 
συμφόρησης στις ουρές εισερχόμενης και εξερχόμενης 
κίνησης  

ΝΑΙ 
 

 

54 

6.     Υποστήριξη Shaped Round Robin (SRR) 
προγραμματισμό της κίνησης στις διαθέσιμες ουρές 
προτεραιοτήτων. 

NAI 
 

 

55 7.     Υποστήριξη Strict Priority queuing NAI   

56 Διαχείριση:     

57 1.     SNMP v1, v2C, v3 NAI   

58 2.     RFC 1213 (MIB-II) 
ΝΑΙ 

  

59  και SNMPv2 ΜΙΒ   

60 3.     Bridging MIB ΝΑΙ   

61 
4.     Υποστήριξη αυτόματου προγραμματισμού 

μέσω DHCP ή ΒΟΟΤ server. 
NAI 

 
 

62 

5.     Υποστήριξη τουλάχιστον 4 ομάδων 
ενσωματωμένου RMON (history, statistics, alarm & 
events) 

ΝΑΙ 
 

 

63 

6.     Δυνατότητα υποστήριξης και των εννέα (9) 
συνολικά RMON groups μέσω μίας Switched Port 
Analyzer (SPAN) θύρας, που να επιτρέπει 
παρακολούθηση κίνησης μίας μεμονωμένης θύρας, 
συνόλου θυρών, ενός VLAN ή ολόκληρου του switch 
από έναν network analyzer ή RMON probe 

ΝΑΙ 

 

 

64 

7.     Υποστήριξη Remote SPAN (RSPAN) ώστε αν 
είναι δυνατή η παρακολούθηση κίνησης των θυρών 
ενός δικτύου σε επίπεδο 2, από μια οποιαδήποτε θύρα 
του ίδιου δικτύου ακόμη κι αν η θύρα αυτή βρίσκεται 
σε άλλο μεταγωγέα. 

ΝΑΙ 

 

 

65 
8.     Υποστήριξη προτύπων RMON Ι & ΙΙ και των 

RMON-MIB και RMON2-MIB 
ΝΑΙ 

 
 

66 
9.     Υποστήριξη L2 trace route για εύκολο 

εντοπισμό βλαβών 
NAI 

 
 

67 10.  Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet  ΝΑΙ   

68 11.  Υποστήριξη TFTP για μεταφορά αρχείων ΝΑΙ   
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69 
12.  Να συνεργάζεται πλήρως και χωρίς όρους με 

το σύστημα διαχείρισης του δικτύου (NMS) 
ΝΑΙ 

 
 

70 
13.  Υποστήριξη Network Time Protocol (ΝΤP) για 

ακριβή και συνεπή χρονισμό. 
ΝΑΙ 

 
 

71 
14.  LEDs πολλαπλών λειτουργιών για ένδειξη 

κατάστασης τόσο των θυρών όσο και του μεταγωγέα 
ΝΑΙ 

 
 

72 

15.  Το λογισμικό του μεταγωγέα να περιλαμβάνει 
ενσωματωμένο γραφικό εργαλείο για διαχείριση μέσα 
από Web browser 

ΝΑΙ 
 

 

73 
16.  Υποστήριξη διαχείρισης τοπικά μέσω 

command line interface. 
ΝΑΙ 

 
 

74 Διαθεσιμότητα:     

75 1.     Υποστήριξη εφεδρικής τροφοδοσίας. ΝΑΙ   

76 

2.     Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1w, για ταχεία σύγκλιση 
σε περίπτωση αστοχίας του Spanning Tree 
πρωτοκόλλου ανεξάρτητα με την παραμετροποίηση 
των STP timers. 

ΝΑΙ 

 

 

77 

3.     Υποστήριξη γρήγορης αποκατάστασης μέσω 
εναλλακτικού κυκλώματος (<=5sec), της διασύνδεσης 
σε περίπτωση αποτυχίας η βλάβης του κυρίως 
κυκλώματος 

ΝΑΙ 

 

 

78 

4.     Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού 
μονόδρομων συνδέσεων, που προκύπτουν από βλάβη 
στη φυσική σύνδεση. 

ΝΑΙ 
 

 

79 

5.     Υποστήριξη παραμετροποίησης των θυρών, 
ώστε να μην λαμβάνει χώρα ο υπολογισμός του 
αλγόριθμου STP κατά τη διασύνδεση υπολογιστών στις 
θύρες αυτές. 

ΝΑΙ 

 

 

80 Ασφάλεια:     

81 

1.     Πρόσβαση με χρήση συνθηματικών 
(passwords) τόσο για τοπική και απομακρυσμένη 
πρόσβαση . 

ΝΑΙ 
 

 

82 

2.     Υποστήριξη TACACS+ και RADIUS 
πιστοποίησης των χρηστών για πρόσβαση στο  
μεταγωγέα 

ΝΑΙ 
 

 

83 3.     Υποστήριξη 802.1x για πιστοποίηση χρηστών. ΝΑΙ   

84 

4.     Υποστήριξη 802.1x με καθορισμό VLAN, για 
δυναμικό προσδιορισμό VLAN ανά χρήστη ανεξάρτητα 
από την θύρα σύνδεσής του. 

ΝΑΙ 
 

 

85 
5.     Υποστήριξη ασφάλειας πολλαπλών επιπέδων 

σε τοπική πρόσβαση 
ΝΑΙ 

 
 

86 
6.     Υποστήριξη SSHv2 για κρυπτογράφηση της 

κίνησης κατά τη διαχείριση μέσω Telnet. 
ΝΑΙ 

 
 

87 
7.     Υποστήριξη SNMPv3 για κρυπτογράφηση της 

SNMP κίνησης. 
ΝΑΙ 

 
 

88 

8.     Υποστήριξη ελέγχου και περιορισμού της 
κίνησης των πακέτων με δημιουργία και χρήση access 
lists (ACLs) ανά θύρα βάση MAC και IP διεύθυνσηs 
πηγής και προορισμού, αλλά και πληροφορίας 
επιπέδου 4 (TCP/UDP port). 

ΝΑΙ 

 

 

89 
9.     Υποστήριξη εκλογής ρίζας του Spanning Tree 

πρωτοκόλλου μεταξύ δεδομένων ελεγχόμενων 
NAI 

 
 





Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αδειών χρήσης και Εξοπλισμού του Ταμείου Εξοικονομώ Ι, 
του Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ» 

 

Σελίδα 95 

συσκευών. 

90 

10.  Υποστήριξη λειτουργίας DHCP snooping ώστε 
να φιλτράρονται τα DHCP μηνύματα που έχουν 
αμφίβολη προέλευση και να περιορίζονται οι επιθέσεις 
που έχουν στόχο την βάση των DHCP bindings. 

NAI 

 

 

91 
11.  Υποστήριξη προστασίας από επιθέσεις IP 

Spoofing. 
ΝΑΙ 

 
 

92 12.  Υποστήριξη προστασίας από επιθέσεις ARP. ΝΑΙ   

93 
13.  Δυνατότητα απομόνωσης των θυρών του 

switch ακόμη και εντός του VLAN. 
NAI 

 
 

94 

14.  Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να 
απομακρύνεται από το switch η MAC address σταθμών 
που είναι ανενεργοί μετά από κάποιο χρονικό 
διάστημα 

ΝΑΙ 

 

 

95 

15.  Δυνατότητα ενημέρωσης των διαχειριστών 
του δικτύου από τον μεταγωγέα όταν ένας χρήστης 
συνδέεται ή αποχωρεί από το δίκτυο 

ΝΑΙ 
 

 

96 

16.  Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να 
επιτρέπουν πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένους 
σταθμούς εργασίας ανάλογα με την MAC address που 
έχουν. 

ΝΑΙ 

 

 

97 ΜΤΒF  >=300,000 ώρες   

98 Προδιαγραφές Ασφαλείας:     

99 1.     UL 60950 ΝΑΙ   

100 2.     EN 60950 ΝΑΙ   

101 3.     CE marking ΝΑΙ   

102 4.     IEC 60950 ΝΑΙ   

103 Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών:     

104 1.     FCC Part 15 Class A NAI   

105 2.     CE Mark ΝΑΙ   

106 3.     EN 55024 (CISPR24) NAI   

107 4.     EN 55022 Class A (CISPR 22) ΝΑΙ   
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H.1.2 Διαμεταγωγείς 48 port, PoE 

 

Α/Α Περιγραφή Προδιαγραφών 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Αριθμός Μονάδων 1   

2 Αρχιτεκτονική:    

3 
Να αναφερθεί το  μοντέλο ο τύπος  και ο 
κατασκευαστής. 

ΝΑΙ 
 

 

4 
Να διαθέτει πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε 
ικρίωμα 19”  

ΝΑΙ 
 

 

6 Ταχύτητα μεταγωγής δεδομένων >= 104 Gbps   

7 Συνολική ταχύτητα μεταγωγής πακέτων   >= 75 Mpps   

8 Υποστηριζόμενη μνήμη DRAM >=128 MB   

9 Υποστηριζόμενη μνήμη Flash >=64 MB   

10 
Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων 
για Bridging και Filtering για όλο το switch 

>= 8000 
 

 

11       

12 
Υποστήριξη των ακολούθων πρωτοκόλλων 
(ενσωματωμένα κατά την παράδοση του εξοπλισμού): 

  
 

 

13 1.     Ethernet IEEE 802.3, 10BaseΤ ΝΑΙ   

14 2.     Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BaseTX NAI   

15 
3.     Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z 

1000Base-X 
NAI 

 
 

16 

4.     Υποστήριξη Gigabit Ethernet interfaces τύπου  
1000Base-SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-ZX και 
1000BaseT 

NAI 
 

 

17 
5.     Υποστήριξη θυρών τύπου Coarse Wavelength-

Division Multiplexing (CWDM) 
NAI 

 
 

18       

19 Interfaces:     

20 

1.     Να διαθέτει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) 
Switched Ethernet θύρες 10/100/1000, η ταχύτητα 
λειτουργίας (10, 100 ή 1000 Mbps) των οποίων να 
επιλέγεται αυτόματα. Οι εν λόγω θύρες να φέρουν 
Auto-MDIX ικανότητα. 

ΝΑΙ 

 

 

21 

2.     Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) Gigabit 
Ethernet θύρες για σύνδεση σε άλλο μεταγωγέα 
(uplinks) τύπου SFP. Οι θύρες να υποστηρίζουν τα 
πρωτόκολλα 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH και 
1000Base-ZX, με απλή αλλαγή μετατροπέα SFP. 

NAI 

 

 

22 

3.     Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) Ethernet 
θύρα 10/100 διαφορετική των παραπάνω για out-of-
band διαχείριση 

ΝΑΙ 
 

 

23 

4.     Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) θύρα τύπου 
USB για χρήση εξωτερικού χώρου αποθήκευσης (Flash 
Storage) 

  
 

 

24 

5.     Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα (console) τύπου 
RJ-45 για out-of-band διαχείριση (Configuration & 
Management) μέσω τερματικού.  

ΝΑΙ 
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25 

6.     Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) θύρα τύπου 
mini-USB για out-of-band διαχείριση (Configuration & 
Management) ή οποία να υποστηρίζει USB-console 
πρόσβαση και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
εναλλακτικά της RJ-45 

ΝΑΙ 

 

 

26       

27 

Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων 
(ενσωματωμένες κατά την παράδοση του 
εξοπλισμού): 

  
 

 

28 

1.     Υποστήριξη Full Duplex λειτουργίας στις  
Ethernet, Fast Ethernet και Gigabit Ethernet θύρες (ΙΕΕΕ 
802.3x). H λειτουργία σε Half ή Full Duplex να μπορεί να 
επιλέγεται αυτόματα. 

ΝΑΙ 

 

 

29 

2.     Δυνατότητα υποστήριξης σύνδεσης σε στοίβα 
(stacking) τουλάχιστον τεσσάρων (4) μεταγωγέων σε 
μια λογική ενότητα ή οποία να είναι ενιαία 
διαχειρίσιμη. Η διαθέτει δίαυλο επικοινωνίας εύρους 
ζώνης τουλάχιστον 20Gbps. 

ΝΑΙ 

 

 

30 

3.     Υποστήριξη συνδυασμού τουλάχιστον οκτώ 
(8) θυρών Gigabit  Ethernet σε μια λογική σύνδεση 
(Fast Pipe) ταχύτητας τουλάχιστον 8 Gbps Full duplex 
για σύνδεση σε άλλο switch βάση του προτύπου ΙΕΕΕ 
802.3ad. Αυτό να μπορεί να επιτυγχάνεται με 
οποιεσδήποτε θύρες του μεταγωγέα και οποιεσδήποτε 
θύρες εντός της στοίβας όχι απαραίτητα ευρισκόμενες 
στον ίδιο μεταγωγέα. 

NAI 

 

 

31 

4.     Υποστήριξη της παραπάνω δυνατότητας σε 
τουλάχιστον έξι (6) ομάδες για όλο το switch. Nα 
μπορεί δηλαδή το switch να υποστηρίζει έξι ομάδες 
(οκτώ θύρες η κάθε ομάδα) για δημιουργία έξι ομάδων 
λογικών συνδέσεων, 8 Gbps full duplex έκαστη. 

ΝΑΙ 

 

 

32 

5.     Υποστήριξη Link Aggregation Control Protocol 
(LACP) βάση του προτύπου 802.3ad για δυναμική 
δημιουργία λογικών συνδέσεων (Fast Pipes). 

NAI 
 

 

33 

6.     Υποστήριξη προτύπου ΙΕΕΕ 802.3af για 
παροχή τροφοδοσίας 15.4 W μέσα από όλες τις 
10/100/1000 θύρες ταυτόχρονα 

ΝΑΙ 
 

 

34 
7.     Μέγιστη παροχή τροφοδοσίας μέσα από μια 

θύρα  
>= 30W 

 
 

35 8.     Αριθμός υποστηριζόμενων VLANs  >= 250   

36 9.     Αριθμός υποστηριζόμενων VLAN IDs >= 4000   

37 
10.  Υποστήριξη δυναμικής δημιουργίας VLANs και  

διάρθρωσης trunks. 
ΝΑΙ 

 
 

38 
11.  Υποστήριξη IEEE 802.1Q πρωτοκόλλου για 

VLAN Trunking  σε όλες τις θύρες. 
ΝΑΙ 

 
 

39 
12.  Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d spanning-tree 

πρωτοκόλλου 
NAI 

 
 

40 

13.  Yποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d ανά VLAN βάση του 
προτύπου ΙΕΕΕ 802.1s, έτσι ώστε ανά φυσική σύνδεση 
να μπορούν να συνυπάρχουν πολλαπλά instances του 
802.1d αλγορίθμου, και να επιτυγχάνεται L2 load 
balancing πάνω από πολλαπλές εφεδρικές συνδέσεις 

ΝΑΙ 
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προς το ίδιο σημείο. 

41 

14.  Υποστήριξη δημιουργίας εφεδρικών 
συνδέσεων χωρίς την χρήση του Spanning Tree 
πρωτοκόλλου. Η κίνηση να μπορεί να κατανέμετε 
μεταξύ των εφεδρικών συνδέσεων και σε περίπτωση 
αστοχίας μιας εξ αυτών ο χρόνος σύγκλισης να είναι 
μικρότερος από 100ms 

NAI 

 

 

42 15.  Υποστήριξη Local Proxy ARP NAI   

43 

16.  Να υποστηρίζεται έλεγχος σε broadcast, 
multicast και unicast storm ανά θύρα, ώστε 
προβληματικοί υπολογιστές να μην μπορούν να 
επηρεάσουν τη λειτουργία του δικτύου. 

ΝΑΙ 

 

 

44 

17.  Υποστήριξη IGMP v3 snooping για την IPv4 
multicast κίνηση και IPv6 MLD snooping για IPv6 
multicast κίνηση 

ΝΑΙ 
 

 

45 18.  Υποστήριξη IGMP filtering.   NAI   

46 

19.  Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού λοιπών 
ομοειδών μεταγωγέων στην τοπολογία του δικτύου 
ώστε να δίνεται η δυνατότητα στο λογισμικό 
διαχείρισης να εντοπίζει γειτονικούς μεταγωγείς μέσα 
από αυτόν τον μεταγωγέα. 

ΝΑΙ 

 

 

47 20.   Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1ab (LLDP) και LLDP-MED NAI   

48 

21.  Υποστήριξη στατικής δρομολόγησης και 
δρομολόγησης μεταξύ VLANs χωρίς την ανάγκη 
εξωτερικού δρομολογητή 

ΝΑΙ 
 

 

49 
22.  Υποστήριξη προσθήκης και διαμόρφωσης 

VLAN χωρίς επανεκκίνηση του μεταγωγέα 
NAI 

 
 

50       

51 Quality of Service:     

52 

1.     Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p και DSCP για 
κατηγοριοποίηση προτεραιοτήτων σε mission-critical 
εφαρμογές δεδομένων, φωνής και video. Υποστήριξη 
κατηγοριοποίησης των πακέτων με βάση: 

ΝΑΙ 
 

 

53 MAC διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη   

54 IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη   

55 TCP πόρτα πηγής και προορισμού   

56 UDP πόρτα πηγής και προορισμού   

57 
2.     Υποστήριξη τουλάχιστον τεσσάρων queues 

ανά πόρτα εξερχόμενης κίνησης 
ΝΑΙ 

 
 

58 

3.     Υποστήριξη δημιουργίας κανόνων επίβλεψης 
(policers) με στόχο τον περιορισμό της εισερχόμενης 
κίνησης (rate limiting), βάση: 

ΝΑΙ 

 

 

59 
·         MAC διεύθυνση αποστολέα και 

παραλήπτη  
 

60 
·         IP διεύθυνση αποστολέα και 

παραλήπτη  
 

61 ·         TCP πόρτα πηγής και προορισμού   

62 ·         UDP πόρτα πηγής και προορισμού   
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63 
4.     Υποστηριζόμενος αριθμός policers για Fast 

Ethernet και  Gigabit Ethernet πόρτες 
>= 60 

 
 

64 

5.     Υποστήριξη Weighted Tail Drop για αποφυγή 
συμφόρησης στις ουρές εισερχόμενης και εξερχόμενης 
κίνησης  

ΝΑΙ 
 

 

65 

6.     Υποστήριξη Shaped Round Robin (SRR) 
προγραμματισμό της κίνησης στις διαθέσιμες ουρές 
προτεραιοτήτων. 

NAI 
 

 

66 7.     Υποστήριξη Strict Priority queuing NAI   

67       

68 Διαχείριση:     

69 1.     SNMP v1, v2C, v3 NAI   

70 2.     RFC 1213 (MIB-II) 
ΝΑΙ 

  

71  και SNMPv2 ΜΙΒ   

72 3.     Bridging MIB ΝΑΙ   

73 
4.     Υποστήριξη αυτόματου προγραμματισμού 

μέσω DHCP ή ΒΟΟΤ server. 
NAI 

 
 

74 

5.     Υποστήριξη τουλάχιστον 4 ομάδων 
ενσωματωμένου RMON (history, statistics, alarm & 
events) 

ΝΑΙ 
 

 

75 

6.     Υποστήριξη Switched Port Analyzer (SPAN) 
θύρας, η οποία να επιτρέπει παρακολούθηση κίνησης 
μίας μεμονωμένης θύρας, συνόλου θυρών, ενός VLAN 
ή ολόκληρου του switch από έναν network analyzer ή 
RMON probe 

ΝΑΙ 

 

 

76 

7.     Υποστήριξη Remote SPAN (RSPAN) ώστε αν 
είναι δυνατή η παρακολούθηση κίνησης των θυρών 
ενός δικτύου σε επίπεδο 2, από μια οποιαδήποτε θύρα 
του ίδιου δικτύου ακόμη κι αν η θύρα αυτή βρίσκεται 
σε άλλο μεταγωγέα. 

ΝΑΙ 

 

 

77 
8.     Υποστήριξη προτύπων RMON Ι & ΙΙ και των 

RMON-MIB και RMON2-MIB 
ΝΑΙ 

 
 

78 
9.     Υποστήριξη L2 trace route για εύκολο 

εντοπισμό βλαβών 
NAI 

 
 

79 10.  Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet  ΝΑΙ   

80 11.  Υποστήριξη TFTP για μεταφορά αρχείων ΝΑΙ   

81 
12.  Υποστήριξη Network Time Protocol (ΝΤP) για 

ακριβή και συνεπή χρονισμό. 
ΝΑΙ 

 
 

82 
13.  LEDs πολλαπλών λειτουργιών για ένδειξη 

κατάστασης τόσο των θυρών όσο και του μεταγωγέα 
ΝΑΙ 

 
 

83 
14.  Υποστήριξη διαχείρισης τοπικά μέσω 

command line interface. 
ΝΑΙ 

 
 

84       

85 Διαθεσιμότητα:     

86 1.     Δυνατότητα εφεδρικής τροφοδοσίας. ΝΑΙ   

87 

2.     Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1w, για ταχεία σύγκλιση 
σε περίπτωση αστοχίας του Spanning Tree 
πρωτοκόλλου ανεξάρτητα με την παραμετροποίηση 
των STP timers. 

ΝΑΙ 
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88 

3.     Υποστήριξη γρήγορης αποκατάστασης μέσω 
εναλλακτικού κυκλώματος (<=5sec), της διασύνδεσης 
σε περίπτωση αποτυχίας η βλάβης του κυρίως 
κυκλώματος 

ΝΑΙ 

 

 

89 

4.     Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού 
μονόδρομων συνδέσεων, που προκύπτουν από βλάβη 
στη φυσική σύνδεση. 

ΝΑΙ 
 

 

90 

5.     Υποστήριξη παραμετροποίησης των θυρών, 
ώστε να μην λαμβάνει χώρα ο υπολογισμός του 
αλγόριθμου STP κατά τη διασύνδεση υπολογιστών στις 
θύρες αυτές. 

ΝΑΙ 

 

 

91       

92 Ασφάλεια:     

93 

1.     Πρόσβαση με χρήση συνθηματικών 
(passwords) τόσο για τοπική και απομακρυσμένη 
πρόσβαση . 

ΝΑΙ 
 

 

94 

2.     Υποστήριξη TACACS+ και RADIUS 
πιστοποίησης των χρηστών για πρόσβαση στο  
μεταγωγέα 

ΝΑΙ 
 

 

95 3.     Υποστήριξη 802.1x για πιστοποίηση χρηστών. ΝΑΙ   

96 

4.     Υποστήριξη 802.1x με καθορισμό VLAN, για 
δυναμικό προσδιορισμό VLAN ανά χρήστη ανεξάρτητα 
από την θύρα σύνδεσής του. 

ΝΑΙ 
 

 

97 

5.     Υποστήριξη πιστοποίησης σε πολλαπλά 
domains μέσα από την ίδια θύρα ώστε να μπορούν 
διασυνδεδεμένες σε σειρά συσκευές (π.χ. IP τηλέφωνο 
και υπολογιστής) να πιστοποιηθούν και να ενταχθούν 
στο ενδεδειγμένο VLAN μέσα από την ίδια θύρα 

NAI 

 

 

98 
6.     Υποστήριξη πιστοποίησης μέσω MAC address 

για συσκευές που δεν υποστηρίζουν 802.1x 
NAI 

 
 

99 

7.     Υποστήριξη Web authentication για χρήστες 
που δεν υποστηρίζουν 802.1x, ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν SSL Μέσω browser για την 
πιστοποίηση τους 

NAI 

 

 

100 
8.     Υποστήριξη ασφάλειας πολλαπλών επιπέδων 

σε τοπική πρόσβαση 
ΝΑΙ 

 
 

101 
9.     Υποστήριξη SSHv2 για κρυπτογράφηση της 

κίνησης κατά τη διαχείριση μέσω Telnet. 
ΝΑΙ 

 
 

102 
10.  Υποστήριξη SNMPv3 για κρυπτογράφηση της 

SNMP κίνησης. 
ΝΑΙ 

 
 

103 

11.  Υποστήριξη ελέγχου και περιορισμού της 
κίνησης των πακέτων με δημιουργία και χρήση access 
lists (ACLs) βάση MAC και IP διεύθυνσηs πηγής και 
προορισμού, αλλά και πληροφορίας επιπέδου 4 
(TCP/UDP port). 

ΝΑΙ 

 

 

104 
12.  Υποστήριξη δημιουργίας ACLs ανά θύρα για 

κίνηση επιπέδου 2 
NAI 

 
 

105 

13.  Υποστήριξη εκλογής ρίζας του Spanning Tree 
πρωτοκόλλου μεταξύ δεδομένων ελεγχόμενων 
συσκευών. 

NAI 
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106 

14.  Υποστήριξη λειτουργίας DHCP snooping ώστε 
να φιλτράρονται τα DHCP μηνύματα που έχουν 
αμφίβολη προέλευση και να περιορίζονται οι επιθέσεις 
που έχουν στόχο την βάση των DHCP bindings. 

NAI 

 

 

107 
15.  Υποστήριξη προστασίας από επιθέσεις IP 

Spoofing. 
ΝΑΙ 

 
 

108 16.  Υποστήριξη προστασίας από επιθέσεις ARP. ΝΑΙ   

109 
17.  Δυνατότητα απομόνωσης των θυρών του 

switch ακόμη και εντός του VLAN. 
NAI 

 
 

110 

18.  Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να 
απομακρύνεται από το switch η MAC address σταθμών 
που είναι ανενεργοί μετά από κάποιο χρονικό 
διάστημα 

ΝΑΙ 

 

 

111 

19.  Δυνατότητα ενημέρωσης των διαχειριστών 
του δικτύου από τον μεταγωγέα όταν ένας χρήστης 
συνδέεται ή αποχωρεί από το δίκτυο 

ΝΑΙ 
 

 

112 

20.  Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να 
επιτρέπουν πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένους 
σταθμούς εργασίας ανάλογα με την MAC address που 
έχουν. 

ΝΑΙ 

 

 

113 ΜΤΒF  >=180,000 ώρες   

114 Μέγιστη κατανάλωση ισχύος (χωρίς χρήση PoE) <= 80W   

115       

116 Προδιαγραφές Ασφαλείας:     

117 1.     UL 60950 ΝΑΙ   

118 2.     EN 60950 ΝΑΙ   

119 3.     CE marking ΝΑΙ   

120 4.     IEC 60950 ΝΑΙ   

121       

122 Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών:     

123 1.     FCC Part 15 Class A NAI   

124 2.     CE Mark ΝΑΙ   

125 3.     EN 55024 (CISPR24) NAI   

126 4.     EN 55022 Class A (CISPR 22) ΝΑΙ   
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I Σύστημα Ψηφιακής Αρχειοθέτησης (Scanner) 

 

Α/Α Περιγραφή Προδιαγραφών ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Αριθμός προσφερόμενων Scanner  2   

2.  Μοντέλο Να αναφερθεί   

3.  Τύπος Σαρωτή ADF   

4.  Οπτική Ανάλυση να είναι μεγαλύτερη των 400 dpi 
και ο τύπος αισθητήρας σάρωσης να είναι 
τεχνολογίας CCD 

NAI 
  

5.  Δυνατότητες σάρωσης Μονής και Διπλής όψης 
σάρωση ( simplex & duplex) 

NAI   

6.  ∆ιαστάσεις  εγγράφου σάρωσης Minimum : A8 

Maximum: A3 
  

7.  Χωρητικότητα τροφοδότη  ≥300 σελίδες 
(A4: 80 g/m2) 

  

8.  ∆ιασύνδεση (Interface) USB 3.1   

9.  Δικτυακό Option 

Add on Module, που επιτρέπει τον διαμοιρασμό 
του σαρωτή εντός local area network. 

NAI 
  

10.  ταχύτητα σάρωσης Α4 color @ 300 dpi ≥100 ppm / 200 
ipm 

  

11.  Βάθος χρώµατος ≥24 bit   

12.  Δυνατότητα σάρωσης χαρτιού Βάρους ≤20 g/m2 έως 
≥413 g/m2 

 

  

13.  Δυνατότητα Σάρωσης μέσω Manual Feed Mode 

Φακέλους με έγγραφα εντός αυτών (επιστροφή 
αλληλογραφίας) 

Έγγραφα με επισυναπτόμενες φωτογραφίες 

Διπλωμένα έγγραφα 

Θερμοκολλημένα έγγραφα 

NAI 

  

14.  daily duty cycle 30.000 σελίδες   

15.  Να έχει την δυνατότητα προσθήκης ειδικού 
εκτυπωτή οπισθογράφησης (imprinter), ο οποίος 
θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμος για έλεγχο 
λειτουργικότητας 

ΝΑΙ 

  

16.  Οδηγοί λειτουργίας ISIS  & TWAIN NAI   

17.  Να αναφερθούν 

• ∆ιαστάσεις (Ύψος, Πλάτος, Βάθος) 

• Βάρος 
 

NAI 

  

18.  Πιστοποιήσεις ENERGY STAR, RoHS NAI   

19.  Λογισμικό Σάρωσης 

Να περιλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό σάρωσης του 
ιδίου κατασκευαστή με δυνατότητες αυτόματης 

NAI 
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Α/Α Περιγραφή Προδιαγραφών ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ονοματοδοσίας (Patch code, barcode, blank page 
batch 

Separation), δημιουργίας searchable PDF και 
barcode recognition (Barcode, matrix code and 
zonal OCR 

indexing included) 

20.  Επιπλέον  Λογισμικό  

Να περιλαμβάνει λογισμικό ώστε να είναι εφικτή η 
κεντρική διαχείριση των σαρωτών από μία κεντρική 
εφαρμογή για να: 

• ελέγχει την κατάσταση των αναλωσίμων 
τους,  

• ελέγχει την λειτουργική κατάσταση των 
σαρωτών,  

• ελέγχει την παραγωγικότητα τους, 

• κάνει firmware και drivers update 
Να περιλαμβάνει λογισμικό του ιδίου 
κατασκευαστή για το encryption των 
ψηφιοποιημένων εγγράφων (Secure container 
encryption with AES (256 Bit) algorithms) με 
βιομετρικούς αισθητήρες όπως Fingerprint / Face 
Recognition / Palm Secure 

NAI 

  

21.  Το μεγαλύτερο μέρος των προς σάρωση εγγράφων  
παρουσιάζουν τις εξής ιδιαιτερότητες: 

• Μπορεί να έχουν αυτοκολλητη ταινία  

• Μπορεί να είναι σκονισμένες   

• μπορεί να έχουν σχισμένες γωνίες  

• μπορεί, σε κάποιες επιταγές, να υπάρχουν 
παραμένοντες συρραφίδες  

• κάποιες επιταγές μπορεί να είναι 
τσαλακωμένες 

• Φέρουν σφραγίδες συνήθως μπλε 
χρώματος  

Η σάρωση των παραπάνω εγγράφων  θα πρέπει να 
διεκπεραιώνεται χωρίς κανένα πρόβλημα. 

 

NAI 

  

22.  Εγγύηση 

• Αν κατά την διάρκεια λειτουργίας του σαρωτή 
προκύψουν προβλήματα (ποιότητα και 
ταχύτητα  σάρωσης) στη σάρωση των 
παραπάνω εγγράφων, τα οποία οφείλονται 
στις προαναφερθείσες ιδιαιτερότητες των 
εγγράφων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να αντικαταστήσει τον σαρωτή με άλλο χωρίς  
επιπλέον κόστος για την εταιρεία. Ο νέος 
σαρωτής θα πρέπει να είναι ίδιων ή ανώτερων 
τεχνικών προδιαγραφών  από τον ήδη 

NAI 
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Α/Α Περιγραφή Προδιαγραφών ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

υπάρχοντα, και ταυτόχρονα θα πρέπει να 
προσφέρει απροβλημάτιστη σάρωση των εν 
λόγω εγγράφων. 

• 1 έτος από τον κατασκευαστή η οποία να 
αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα του 
κατασκευαστή-αντιπροσωπου  ή με κωδικό 
επέκτασης εγγύησης εάν υπάρχει. 
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J Βιντεοπροβολέας 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Ποσότητα 1   

2.  Tεχνολογία Προβολής DLP ή LCD  ΝΑΙ   

3.  Φυσική Ανάλυση τουλάχιστον 1920 x 
1080 

ΝΑΙ 
  

4.  Φωτεινότητα Ansi Lumens  >=3000    

5.  Αντίθεση  >=2200:1   

6.  Throw Ratio <=0.7   

7.  Συνδεσιμότητα τουλάχιστον 

VGA in, VGA out, S-Video, Composite 
video, HDMI, Analog audio input, 1x mini 
USB-B, 1x USB-A,  RS232 

ΝΑΙ 

  

8.  Βάρος (kgr) <=3.5   
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K Σύστημα Δικτυακής Αποθήκευσης (NAS) 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Γενικά 

1.1. - Αριθμός προσφερόμενων Συστηματων 1   

1.2.  
Να αναφερθεί το  μοντέλο ο τύπος  και ο 
κατασκευαστής. 

ΝΑΙ   

1.3.  Τύπος Rackmount   

Μνήμη RAM 

1.4.  Τύπος μνήμης RAM DDR4   

1.5.  Εγκατεστημένη RAM >=4GB   

1.6.  Μέγιστη υποστηριζόμενη RAM >=64GB   

Επεξεργαστής CPU 

1.7.  Συχνότητα Λειτουργίας >=3.6GHz   

1.8.  Πυρήνες >=4   

Δικτυακά 

1.9.  Πόρτες  10GbE >=2   

1.10.  Πόρτες  1Gb >=4   

1.11.  Δυνατότητα Port Trunking και  Link 
Aggregation 

ΝΑΙ   

1.12.  Δυνατοτητα Service Binding Based on 
Network Interfaces 

ΝΑΙ   

Συνδεσεις 

1.13.  USB 3.1 Type-C >=2   

1.14.  USB 3.1 Type-A >=4   

1.15.  HDMI 2.0 >=1   

Μονάδες Δίσκων 

1.16.  Υποστηριζόμενος Τύπος  δίσκων  3.5» SATA 
6Gb/s, 3Gb/s. Οι δίσκοι θα είναι 
προσβασιμοι από το εμπρόσθιο μέρος της 
συσκευής μέσω Hot-Swappable HDD Tray 

NAI   

1.17.  Μέγιστος αριθμός θέσεων εσωτερικών 
δίσκων 

>=8   

1.18.  Αριθμός εγκατεστημένων δίσκων  1   

1.19.  Χωρητικότητα δίσκων  >=12ΤΒ   

1.20.  Υποστήριξη RAID 0,1,5,5+spare,6, 
6+hotspare,10,10+hotspare 

NAI   

1.21.  Δυνατότητα Online RAID Capacity Expansion ΝΑΙ   
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1.22.  Δυνατότητα Online RAID Level Migration ΝΑΙ   

1.23.  Δυνατότητα Thin-provisioned volume ΝΑΙ   

Τροφοδοτικό 

1.24.  Αριθμός μονάδων τροφοδοτικού 2   

1.25.  Ισχύς έκαστης μονάδας τροφοδοτικού >=300W   

Λειτουργικότητα – Επιδόσεις 

1.26.  Μέγιστος αριθμός Χρηστών >=4096   

1.27.  Μέγιστος Αριθμός Ομάδων Χρηστών >=512   

1.28.  Μέγιστος αριθμός κοινόχρηστων φακέλων >=512   

1.29.  Μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων συνδέσεων >=700   

1.30.  Δυνατότητα  Volume-based Encryption AES 256-bit   

1.31.  Δυνατότητα  Folder Encryption AES 256-bit   

1.32.  Δυνατότητα External Drive Encryption AES 256-bit   

1.33.  Δυνατότητα  Microsoft Active Directory (AD) 
Authentication 

ΝΑΙ   

1.34.  Δυνατότητα Alert Notification (Email, SMS) ΝΑΙ   

1.35.  Δυνατότητα Remote Replication (rsync) ΝΑΙ   

1.36.  Δυνατότητα Real-time Remote Replication 
(RTRR) 

ΝΑΙ   
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L ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ 

 

Για τους εξυπηρετητές DELL καθώς και για το DELL SAN (MD3600i) να προσφερθούν τα παρακάτω υλικά 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  RAM DIMM 16GB 2Rx4 PC3L 10600 για server 
DELL (Service Tag :  JGDTF5J) 1 

  

2.  CPU Intel Xeon X5675 για server DELL R510 
(Service Tag :  JGDTF5J) 1 

  

3.  CPU Intel Xeon X5675 για server DELL R710 
(Service Tag :  D5MN55J) 1 

  

4.  Κάρτα δικτύου 10G dual port  για server DELL 
R710 (Service Tag :  H5MN55J) 1 

  

5.  DELL Hard Disk SEAGATE (Product ID: 
ST3600057SS)  600GB SAS 15,000 RPM για DELL 
MD3600i SAN Storage (service Tag: GSC16Y1) 1 

  

6.  DELL Hard Disk WesternDigital (Product ID: 
WD4001FYYG)  4TB SAS 7200 RPM για DELL 
MD3600i SAN Storage (service Tag: GSC16Y1) 1 

  

 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

7.  Hard Disk SSD 1TB SATA 1   

8.  Hard Disk 12TB 1   

9.  Hard Disk SSD SATA >=240GB  2   

10.  Hard Disk 1TB 3.5” SATAIII  

Cache 64 MB, Μέγιστος Ρυθμός Μεταφοράς 6 
Gbit/sec, Maximum RPM 7200 rpm 

1   

11.  Eξωτερικός Σκληρός Δίσκος 2.5"  5TB USB 3.0, 
Χωρίς τροφοδοσία ρεύματος   

3   

  





Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αδειών χρήσης και Εξοπλισμού του Ταμείου Εξοικονομώ Ι, 
του Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ» 

 

Σελίδα 109 

 

M ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ - ΑΔΕΙΕΣ 

  

Α/Α Περιγραφή Προδιαγραφών Ποσότητα ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Microsoft Windows 10 Pro x64 Gr DSP 10   

2.  Microsoft Office Professional 2019 ESD 1   

3.  Microsoft Office Home Business 2019 ESD 10   

4.  Microsoft Project Pro 2019 ESD  1   

5.  Microsoft Visio Professional 2019 ESD  1   

6.  
Developer 
Bundle (Liquid Studio 2018) 

1   

7.  Windows Server® 2016 2   

8.  

Να προσφερθούν τέσσερεις Άδειες Microsoft SQL 
Server 2017 Enterprise 2-Core Open Business | 7JQ-
01275 η τελευταία έκδοση που υπάρχει (π.χ 2018) 
για 8 Cores, η οποία θα εγκατασταθεί σε 2 
διαφορετικά VM (με 4cores το καθένα) με Windows 
2016 

NAI   

 

 

Όλες οι παραπάνω άδειες μπορεί να είναι και τύπου GOV. 
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N ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Υπηρεσίες εγκατάσταση και παραμετροποίησης λογισμικού και εξοπλισμού 

Εργασίες για την παραμετροποίηση τόσο του εξοπλισμού όσο και του λογισμικού. 

• Εγκατάσταση – τοποθέτηση των υπολογιστών και των server στο χώρο που θα υποδειχθεί από την 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

• Εγκατάσταση και παραμετροποίηση των διαμεταγωγέων στις  δικτυακές  υποδομές της ΕΤΕΑΝ  

• Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του συστήματος backup στο primary datacenter και στο 

disaster datacenter. 

• Εγκατάσταση των Λειτουργικών Συστημάτων των Εξυπηρετητών 

• Εγκατάσταση των επεξεργαστών στους Εξυπηρετητές. 
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O ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

Θα πρέπει να παρουσιαστούν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά – λειτουργίες όπως ορίζονται στην 

παράγραφο «ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»: 

Α/Α Εφαρμογή / Τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 Περιγραφή των μεθόδων και των 

διαδικασιών που θα εξασφαλίζουν  

την καλής λειτουργία. 

ΝΑΙ 

  

2 Περιγραφή μηχανισμού καταγραφής 

ενεργειών συντήρησης 
ΝΑΙ 

  

3 Διάρκεια καλής λειτουργείας 

εγκατάστασης έως και την 31/12/2019 
ΝΑΙ 

  

4 Ανταπόκριση εντός της επόμενης 

εργάσιμης ημέρας 
ΝΑΙ 

  

5 Τρόπος επικοινωνίας e-mail, fax, 
τηλέφωνο εντός εργάσιμων ημερών 
και ωρών 09:00-17:00 

ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ)  

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) το οποίο αποτελεί 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 έκαστος οικονομικός 
φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν 4412/2016 για τις οποίες οι 
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, όπως οι λόγοι αυτοί ορίζονται στην παρ. 
1.4. της παρούσας διακήρυξης. 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 75 του Ν 
4412/2016 και αναφέρονται στην παρ. 1.5 της παρούσας. 

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 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 78 του 
Ν.4412/2016 , το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. 

- Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, το Ε.Ε.Ε.Σ., υπογράφεται ψηφιακά από : 

α) τους Διαχειριστές ή τους ομόρρυθμους εταίρους, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε 

β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο 
είναι Α.Ε. 

γ) Τους νομίμους εκπροσώπους του σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, και  

δ) Τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός. 

 

 Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να συμπληρώνει ένα ΕΕΕΣ. 

 Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή 
περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να 
λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό ΕΕΕΣ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία 
από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται. 

Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό ενώσεων οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένων των 
προσωρινών συμπράξεων πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, χωριστό 
ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται  
 Στις περιπτώσεις όπου οι προμήθειες υποδιαιρούνται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν 
από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια 
κριτήρια επιλογής). 

 Το ανωτέρω ΕΕΕΣ αναρτάται στον χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ ως εξής: 

- Tο περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης και κοινοποιείται έτσι 
μέσω αυτής στους οικονομικούς φορείς, είτε το αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται 
ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και - Tο αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για την 
διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας e-ΕΕΕΣ της ΕΕ τη 
σχετική απάντηση τους. 

 Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου e-ΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να 
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να 
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εκμεταλλευτούν την υπηρεσία e-ΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, 
το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. 

 Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ 
όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο 
κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pdf (Αποφ. 
Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη 
στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά». 

 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του δ/σμου, οι 
οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el ) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να 
συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και 
αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή 
pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό δ/σμό.  
 

  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Αναδόχου - Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

1. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι 

ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση 

Έργου.  

2  Ως προς την Εμπειρία του Συμμετέχοντος. 

Για την απόδειξη της παραπάνω ελάχιστης προϋπόθεσης συμμετοχής, ο υποψήφιος 

Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του τα παρακάτω: 

• Ειδικό κεφάλαιο με τίτλο «Τεκμηρίωση της Εμπειρίας του Προσφέροντος», στο οποίο 

θα τεκμηριώνεται η εμπειρία του υποψηφίου Αναδόχου στον τομέα εκπόνησης 

συναφών έργων. Στο κεφάλαιο αυτό θα περιλαμβάνονται : 

i. Κατάλογος των κυριότερων έργων, (αντίστοιχων με το έργο του παρόντος 

διαγωνισμού), τα οποία εκτέλεσε ο υποψήφιος τα τρία προηγούμενα έτη.  

Ο κατάλογος περιγραφής των έργων θα έχει την παρακάτω μορφή: 

Α/Α Πελάτης 
Σύντομη 

Περιγραφή 

Έργου 

Διάρκεια 

Εκτέλεσης 

Έργου 

(Αρχή - 

Λήξη) 

Συμβατική 

αξία 

έργου 

χωρίς τον 

ΦΠΑ  

Ποσοστό 

συμμετοχής 

στο έργο  

Συνοπτική 

περιγραφή 

συνεισφοράς 

στο έργο 

Παρούσα 

Φάση 

Στοιχεία 

επικοι 

νωνίας 

1         

         

         

 

Όπου «παρούσα φάση» : είτε ολοκληρωμένο επιτυχώς / είτε σε εξέλιξη. 

Στη στήλη «Στοιχεία επικοινωνίας», θα δίνονται πλήρη στοιχεία επικοινωνίας ανώτερου 

στελέχους του φορέα για λογαριασμό του οποίου εκτελέστηκε το έργο, για παροχή 

πληροφοριών, σε περίπτωση που η αρμόδια επιτροπή το κρίνει αναγκαίο.  

Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος θα υποβάλει στην προσφορά του αναλυτική περιγραφή ενός (1) 

τουλάχιστον από τα έργα του παραπάνω πίνακα, το οποίο θα είναι συναφές με το υπό 
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προκήρυξη έργο. 

Ο υποψήφιος θα πρέπει στην ομάδα έργου του να διαθέτει 2 τουλάχιστον στελέχη με άνω 

των τριών (3) ετών εμπειρία και γνώση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προϊόντων 

δανειοδοτήσεων και επιχορηγήσεων. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία τεκμηρίωσης για κάθε μέλος που 

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

Ως προς την Ομάδα έργου με αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων 

στελεχών του Συμμετέχοντος. 

Για την απόδειξη της παραπάνω ελάχιστης προϋπόθεσης συμμετοχής, ο υποψήφιος 

Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του: 

Ομάδα έργου με αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων στελεχών: 

Η ενότητα αυτή θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

(1) Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του 

Ν. 1599/86 για την ακρίβεια των στοιχείων της καθώς και κάθε πρόσφορο δημόσιο 

έγγραφο που θα αποδεικνύει τον ακριβή αριθμό προσωπικού (όπως, ενδεικτικά, 

αντίγραφο Ε3, περιοδικές ΑΠΔ, κα). 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά μαζί με την προσφορά υποβάλλουν το παραπάνω στοιχείο τεκμηρίωσης 

για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

(2) Πίνακα συμπληρωμένο με τα παρακάτω στοιχεία: 

• Το “Ονοματεπώνυμο” κάθε στελέχους της ομάδας έργου που θα χρησιμοποιηθεί 

κατά την εκτέλεση του έργου. 

• Η “Θέση στην Ομάδα Έργου” κάθε στελέχους στην Ομάδα Έργου. 

• Το “Επίπεδο εμπειρίας” (seniority level) κάθε στελέχους σε κατηγορίες Α 

(Διευθυντής), Β (Project Manager), Γ (Έμπειρος Σύμβουλος/Τεχνικός), Δ 

(Σύμβουλος/Τεχνικός) κ.λ.π.  

ως ακολούθως: 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
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Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινομένων στελεχών, θα υποβληθούν σε 

Παράρτημα μέσα στο φάκελο των δικαιολογητικών, με ιδιαίτερη αναφορά των γνώσεων και 

της εμπειρίας τους στις θεματικές περιοχές εξειδίκευσης του έργου. 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

και διευκρινήσεις για την τεκμηρίωση των δικαιολογητικών, οι δε συμμετέχοντες 

υποχρεούνται να παράσχουν αυτά, χωρίς αυτά να τείνουν σε διόρθωση, αναπλήρωση ή 

τροποποίηση των ήδη υποβληθέντων ή σε υποβολή το πρώτον των ελλειπόντων. Σε αντίθετη 

περίπτωση, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εταιρεία: 

Ονοματεπώνυμο στελέχους Θέση στην Ομάδα 

Έργου 

Επίπεδο 

εμπειρίας 

Επίπεδο σπουδών / 

Τίτλοι 

    

    

    

3 Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου (βάσει του 

παρακάτω υποδείγματος της Διακήρυξης) από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς 

άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η 

εμπειρία του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει όπως προκύπτει από τον ρόλο που 

έχει περιγραφεί να συμμετέχει στην ομάδα Έργου (βλέπε παραπάνω)  

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

 Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των ανωτέρω 

στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος. 

 Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε 

άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την ικανότητα για συμμετοχή του στον 

διαγωνισμό στην ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών μόνο κατά την υποβολή της πρότασης και όχι εκ 

των υστέρων. 

 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 





Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αδειών χρήσης και Εξοπλισμού του Ταμείου Εξοικονομώ Ι, 
του Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ» 

 

Σελίδα 117 

• τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται 

ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για 

την Ένωση / Κοινοπραξία, 

• οι ελάχιστες απαιτήσεις Συμμετοχής θα πρέπει  να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της 

κοινοπραξίας ή της ένωσης 

• ειδικότερες απαιτήσεις σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις Συμμετοχής ελάχιστες απαιτήσεις 

Συμμετοχής αναφέρονται στον οικείο τόπο της παρούσας 

 Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) 

διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας 

για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. 

 Για την πλήρωση των ελαχίστων απαιτήσεων που αναφέρονται ανωτέρω υπό στοιχ. i και ii, ο 

Υποψήφιος δύναται να στηρίζεται και να κάνει χρήση της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και 

επαγγελματικής ικανότητας άλλων φορέων, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, 

ανεξάρτητα από την νομική φύση των δεσμών μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση 

αυτή, η επίκληση των σχετικών στοιχείων εμπειρίας θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι πράγματι 

μεταφέρεται προς τον Συμμετέχοντα Υποψήφιο μέσω δεσμευτικής Σύμβασης που καθορίζει τους 

αναγκαίους πόρους που θα διαθέσει ο Δανείζων την εμπειρία του κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

Επιπρόσθετα ο Δανείζων την εμπειρία του, υποχρεούται 

να δηλώνει προς την Αναθέτουσα αρχή ότι εγγυάται την παροχή των υπηρεσιών του προς τον 

Υποψήφιο σε περίπτωση αναδείξεως του ως Αναδόχου καθ´ όλη τη διάρκεια της Συμβάσεως. Σε 

περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι ο τρίτος 

καθίσταται από κοινού με τον υποψήφιο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης 

 Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  
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Ημερομηνία Γέννησης: __ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 

Ημερομηνία 

Απόκτησης 

Πτυχίου 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
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Έργο (ή Θέση) Εργοδότης 
Ρόλος4 και Καθήκοντα στο 

Έργο (ή Θέση) 

Απασχόληση στο Έργο 

Περίοδος (από 

– έως) 
ΑΜ5 

 

 

  
__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

 

  
__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

 

  
__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 
  

                                                           
4  Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 
5 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, – Δεν ταυτίζεται 

με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Λοιπές Υποχρεώσεις του αναδόχου 
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Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον 

πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη 

γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 

του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.  

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα 

εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Ειδικότερα:  

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα 

στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσα Αρχή. Ως εμπιστευτικές 

πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν 

χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών 

πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και 

πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του 

Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα 

συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής, να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία, 

έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στην Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί μια πλήρη 

σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση 

του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα 

αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν 

αφορούν το Έργο. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά 

δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική 

λειτουργία του Έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή, 

και στα άτομα που ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης 

αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα 

υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου με βάση τα αναφερόμενα στη Σύμβαση. 

4. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι 

υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω 

υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου 

στην μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην 
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Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής του από τη Σύμβαση. Επίσης, η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε 

τυχόν περαιτέρω ζημίας.  

5. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται 

στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και 

τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη 

«εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα 

Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

6. Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, 

στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς 

παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. 
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Πνευματικά δικαιώματα 

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, o πηγαίος 

κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση 

άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον 

Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που 

μπορούν να τα διαχειρίζονται πλήρως και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη 

προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.  

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής κατά 

τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην 

Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων 

με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με 

έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα παραχθούν κατά 

την εκτέλεση του Έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους μεταβιβάζονται από τον 

Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή που θα είναι πλέον ο αποκλειστικός δικαιούχος επί του 

Έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και 

μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, 

αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε 

περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης. 

 

  





Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αδειών χρήσης και Εξοπλισμού του Ταμείου Εξοικονομώ Ι, 
του Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ» 

 

Σελίδα 124 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στοιχεία Προσφέροντος        

Επωνυμία: ………… 

Διεύθυνση: ………… 

Τηλέφωνο: ………… Ημερομηνία: ………… 

Fax: …………       

Email: …………       

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής        

Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης, ΕΤΕΑΝ ΑΕ       

Διακήρυξη αριθ. ………… 

 ………… 

 

Α/Α Είδος Ποσότητα Τιμή Μονάδας 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 
ΦΠΑ (€) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (€) 

1 A. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (PC με άδειες)   

        

2 B. Οθόνες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών   

        

3 C. Φορητός           

4 
D. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (workstation)  
για διαχειριστές (Administrators) 

  

        

5 E. Οθόνη Αυξημένων Δυνατοτήτων           

6 F. Εξυπηρετητές (SERVERS)           

7 
Κόστος Εγγύησης για 3 χρόνια όπως ζητείτε 
στο F. Εξυπηρετητές (SERVERS)  

  

        

8 
G. Πλατφόρμα Δικτυακών Αντιγράφων 
Ασφαλείας (Backup) 

  

        

9 
Κόστος Εγγύησης για 3 χρόνια όπως ζητείτε 
στο G. Πλατφόρμα Δικτυακών Αντιγράφων 
Ασφαλείας (Backup) 

  

        

10 H.1.1 Διαμεταγωγείς 48 port           

11 H.1.2 Διαμεταγωγείς 48 port, PoE           

12 
I. Σύστημα Ψηφιακής Αρχειοθέτησης 
(Scanner) 

  

        

13 J. Βιντεοπροβολέας           

14 K. Σύστημα Δικτυακής Αποθήκευσης (NAS)   

        

15 
RAM DIMM 16GB 2Rx4 PC3L 10600 για 
server DELL (Service Tag :  JGDTF5J) 

  

        

16 
CPU Intel Xeon X5675 για server DELL R510 
(Service Tag :  JGDTF5J) 

  

        





Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αδειών χρήσης και Εξοπλισμού του Ταμείου Εξοικονομώ Ι, 
του Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ» 

 

Σελίδα 125 

17 
CPU Intel Xeon X5675 για server DELL R710 
(Service Tag :  D5MN55J) 

  

        

18 
Κάρτα δικτύου 10G dual port  για server 
DELL R710 (Service Tag :  H5MN55J) 

  

        

19 

DELL Hard Disk SEAGATE (Product ID: 
ST3600057SS)  600GB SAS 15,000 RPM για 
DELL MD3600i SAN Storage (service Tag: 
GSC16Y1) 

  

        

20 

DELL Hard Disk WesternDigital (Product ID: 
WD4001FYYG)  4TB SAS 7200 RPM για DELL 
MD3600i SAN Storage (service Tag: 
GSC16Y1) 

  

        

21 Hard Disk SSD 1TB SATA           

22 Hard Disk 12TB           

23 Hard Disk SSD SATA >=240GB            

24 
Hard Disk 1TB 3.5” SATAIII Cache 64 MB, 
Μέγιστος Ρυθμός Μεταφοράς 6 Gbit/sec, 
Maximum RPM 7200 rpm 

  

        

25 
Eξωτερικός Σκληρός Δίσκος 2.5"  5TB USB 
3.0, Χωρίς τροφοδοσία ρεύματος   

  

        

26 Microsoft Windows 10 Pro x64 Gr DSP   

        

27 Microsoft Office Professional 2019 ESD   

        

28 Microsoft Office Home Business 2019 ESD   

        

29 Microsoft Project Pro 2019 ESD            

30 Microsoft Visio Professional 2019 ESD    

        

31 Developer Bundle (Liquid Studio 2018)   

        

32 Windows Server® 2016           

33 

Τέσσερεις Άδειες Microsoft SQL Server 2017 
Enterprise 2-Core Open Business | 7JQ-
01275 η τελευταία έκδοση που υπάρχει (π.χ 
2018) για 8 Cores, η οποία θα εγκατασταθεί 
σε 2 διαφορετικά VM (με 4cores το καθένα) 
με Windows 2016 

  

        

34 
Κόστος Υπηρεσιών Παραμετροποίησης και 
Εγκατάστασης 

  

        

35 
Λοιπά Κόστη Λογισμικών ή Λειτουργικών 
του Έργου 

  

        

36 Λοιπά Κόστη Εξοπλισμού            
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37 Κόστος Υπηρεσιών Εκπαίδευσης           

38 
Υπηρεσίες καλής Λειτουργείας έως και 
31/12/2019 

  

        

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ           

 

 

           

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (αριθμητικώς)    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ολογράφως)    

           

Επιλεχθείς τρόπος πληρωμής 
(σύμφωνα με το άρθρο 5.1) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(υπογραφή & σφραγίδα προσφέροντος) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Σχέδιο Σύμβασης   

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Αδειών χρήσης και Εξοπλισμού 

 του Ταμείου Εξοικονομώ Ι, του Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

Στην Αθήνα, σήμερα, στις …………………, ημέρα ……………., μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων 

μερών: 

αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ξενίας 24,  και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. 

………………………………. και θα αποκαλείται στο εξής για λόγους συντομίας «ΕΤΕΑΝ Α.Ε.» και 

 

αφετέρου δε της εταιρίας με την επωνυμία «…………………………..», που εδρεύει στην 

……………………, …………….., με ΑΦΜ: ……………………….. (Δ.Ο.Υ:  …………………..) και εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον …………………………………………, η οποία θα αποκαλείται στο εξής για λόγους 

συντομίας «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Με την υπ’ αριθ. …………………………. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕΑΝ ΑΕ (Θέμα 

…………… ) αποφασίσθηκε για τους αναφερόμενους σ’ αυτήν λόγους και κατόπιν ανοικτού 

διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού η ανάθεση στον ως άνω ΑΝΑΔΟΧΟ του έργου «Προμήθεια 

και Εγκατάσταση Αδειών χρήσης και Εξοπλισμού του Ταμείου Εξοικονομώ Ι, του Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας ΙΙ και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ» 

 

 

 

 

Άρθρο 1°: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Με την παρούσα σύμβαση η ΕΤΕΑΝ ΑΕ αναθέτει και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να υλοποιήσει για την ΕΤΕΑΝ ΑΕ το έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αδειών 
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χρήσης και Εξοπλισμού του Ταμείου Εξοικονομώ Ι, του Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ και της 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ» (εν συνεχεία καλούμενο χάριν συντομίας «το έργο»), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 

στην με αρ. ……………………. Διακήρυξη και σε άπαντα τα Παραρτήματα αυτής (ΑΠ ΕΤΕΑΝ 

……………………), στη σχετική τεχνική και οικονομική προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΑΠ ΕΤΕΑΝ 

…………………………) και στα επόμενα άρθρα της παρούσας, τα οποία άπαντα δεσμεύουν τον 

ΑΝΑΔΟΧΟ. 

1.2 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και λήγει 

την 31/12/2019. 

Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση 

της ΕΤΕΑΝ ΑΕ μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ που υποβάλλεται 

πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν 

οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της 

σύμβασης.  Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τις 

παρ. 1γ), 2 και 4 του άρθρου 203 του Ν. 4412/16.      Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από 

υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του 

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα 

με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της Διακήρυξης. 

 

 

 

Άρθρο 2°: ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

2.1 Για την εκτέλεση από τον ΑΝΑΔΟΧΟ του ως άνω έργου συμφωνείται ότι θα καταβληθεί σ’ 

αυτόν από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ συνολική αμοιβή ποσού ………………………… ευρώ (€ …………………….) ευρώ, 

πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας. 

2.2 Η παραπάνω συνολική αμοιβή θα καταβληθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 

στο κεφάλαιο «5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» παράγραφος  «5.1 Τρόπος 

πληρωμής» της Διακήρυξης και ειδικότερα: 
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Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής  ποσοστού 25 % της συμβατικής αξίας χωρίς 

Φ.Π.Α. , με την έναρξη του έργου,  με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης, η οποία θα 

καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 

καταβαλλόμενης προκαταβολής,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 

4412/2016 και 4.1. της παρούσας.  

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος 

επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από 

την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για 

τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων 

γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης 

της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες  το οποίο  θα 

παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής . 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί σε δύο δόσεις: 

- Η 1η δόση θα καταβληθεί με την παραλαβή από την ΕΠΠΕ των ακόλουθων παραδοτέων 

που περιγράφονται στη διακήρυξη στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ από 1 έως και 37 (π.χ. Κόστος Υπηρεσιών Παραμετροποίησης και 

Εγκατάστασης, Κόστη Λογισμικών ή Λειτουργικών του Έργου, Κόστος Εξοπλισμού, Κόστος 

Υπηρεσιών Εκπαίδευσης) 

Το καταβλητέο ποσό της 1η δόσης θα είναι σύμφωνο με την προτεινόμενη οικονομική 

προσφορά του αναδόχου στα αντίστοιχα τμήματα 

-2η δόση θα καταβληθεί στο τέλος της συμβατικής περιόδου στις 31/12/2019 με την 

παραλαβή από την ΕΠΠΕ των υπηρεσιών καλής λειτουργίας του συστήματος. Το 

καταβλητέο ποσό της 2 δόσης θα είναι σύμφωνο με την προτεινόμενη οικονομική 

προσφορά του αναδόχου στο αντίστοιχο τμήμα 38 (Υπηρεσίες καλής Λειτουργείας έως και 

31/12/2019). 

Η κάθε πληρωμή του αναδόχου θα επιμεριστεί με ποσοστό 67% υπέρ του Ταμείου 

Εξοικονομώ Ι, με  ποσοστό 22% υπέρ του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και με ποσοστό 

11% υπέρ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 

2.3 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 





Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αδειών χρήσης και Εξοπλισμού του Ταμείου Εξοικονομώ Ι, 
του Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ» 

 

Σελίδα 130 

του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

2.4 Τον ΑΝΑΔΟΧΟ βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον 

τόπο 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 συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Χαρτόσημο 3%  επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του 

χαρτοσήμου. 

γ) 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 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΦΕΚ 969Β/22-3-2017). 

δ) Χαρτόσημο 3%  επί της κράτησης της Α.Ε.Π.Π.  και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του 

χαρτοσήμου. 

2.5 Η ως άνω συνολική αμοιβή συμφωνείται σταθερή, περιλαμβάνει δε και κάθε είδους δαπάνες 

και έξοδα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, στα οποία τυχόν θα προβεί για την προσήκουσα εκτέλεση του έργου, 

όπως επίσης συμπεριλαμβάνει τις τυχόν βελτιώσεις και προσαρμογές που θα ζητήσει η ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή. 

2.6 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν έχει, ούτε διατηρεί καμία αξίωση ή δικαίωμα για πρόσθετη αμοιβή ούτε 

δικαιούται να απαιτήσει στο μέλλον οποιαδήποτε πρόσθετη αμοιβή, εγγυάται δε την ακρίβεια 

και σταθερότητα του ανωτέρω τιμήματος βάσει προϋπολογισμού της και παραιτείται ρητώς από 

την οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της αμοιβής ακόμη και για τους λόγους του άρθρου 388 ΑΚ. 

 

Άρθρο 3ο: ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ 

3.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να  παραδώσει το έργο στην 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου που υπέβαλε με τη σχετική του 

προσφορά. 
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3.2 Η παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον κεφάλαιο  «6. ΕΙΔΙΚΟΙ 

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ» και την παράγραφο «6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης» και 

ειδικότερα: 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από ΕΠΠΕ που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 (λαμβάνοντας 

υπόψη και τη δυνατότητα που παρέχεται βάσει της παρ. 5 του ιδίου άρθρου) του ν. 

4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική 

Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης, της παρούσας.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να 

παραστεί και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 

Αν διαπιστωθεί ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και 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 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 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 (Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕΑΝ ΑΕ), 

μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 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 

παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών 

ή/και παραδοτέων 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 

(Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕΑΝ ΑΕ) 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, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με 
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την παράγραφο 6 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές 

προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.   

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ μπορεί 

να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και 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 ΑΝΑΔΟΧΟΣ υπόκειται σε 

ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της 

παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν 

μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

4.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εκτελέσει το έργο κατά τρόπο άρτιο και είναι υπεύθυνος 

για την ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να 

συμπράττει με την ΕΤΕΑΝ ΑΕ κατά την υλοποίηση του έργου και για την επίλυση των 

προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση του έργου. 

4.2 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά και 

οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση 

της σύμβασης, όπως αυτή περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των 

μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, 

δασμούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα και ασφάλιστρα 

μετακίνησης, και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και 

κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, που εκάστοτε ισχύουν.  
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4.3 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει τις απαραίτητες 

επαγγελματικές άδειες. 

4.4 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να 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. 

4.5 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία. 

4.6 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές και οδηγίες της ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών. 

4.7 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να αποζημιώσει την ΕΤΕΑΝ ΑΕ από οποιαδήποτε απαίτηση για 

ζημίες που προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών, καθώς και έναντι 

οποιωνδήποτε απαιτήσεων, διαδικασιών, ζημιών, δαπανών, χρεώσεων που προέρχονται από 

αυτές ή σε σχέση με αυτές.  

4.8 Όλες οι εργασίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

ανατεθέντων υπηρεσιών θα διεξάγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρενοχλούν 

αδικαιολόγητα και καταχρηστικά την ηρεμία του κοινού.  

4.9 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την προμήθεια/τις υπηρεσίες με ασφαλή 

τρόπο και σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα, αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες 

της ΕΤΕΑΝ ΑΕ που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, και να προβαίνει 

χωρίς καμιά αποζημίωση στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας που αυτά 

προβλέπουν. 

4.10 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των 

εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και σωστών μέτρων 

ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν 

γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που δεν 

προβλέπονται από αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων. 
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4.11 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεώνεται να ανακοινώσει στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ τις διαταγές και εντολές των 

διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ. που απευθύνονται 

ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας/των υπηρεσιών. 

4.12 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατασκευή, προμήθεια, φύλαξη και 

χρήση του εξοπλισμού που απαιτείται (οχήματα, κιβώτια κλπ) για την προσήκουσα παροχή των 

υπηρεσιών και ευθύνεται για κάθε ζημία του. 

4.13 Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον  ΑΝΑΔΟΧΟ. 

4.14 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν δικαιούται σε ολική ή μερική εκχώρηση ή μεταβίβαση των δικαιωμάτων ή 

υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση της 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Ο καθολικός διάδοχος της επιχείρησης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ λόγω συγχώνευσης, ή από το 

Νόμο, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, αποκτά όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού, που 

απορρέουν από τη σύμβαση. 

4.15 Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι Ένωση, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση, θα είναι 

από κοινού και εις ολόκληρο έκαστο εξ αυτών υπεύθυνο έναντι της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την εκπλήρωση 

όλων των απορρεουσών από τη σύμβαση υποχρεώσεών τους, ανεξαρτήτως 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 ΕΤΕΑΝ ΑΕ, ως λόγος απαλλαγής του 

ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την 

ολοκλήρωση του έργου. 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της 

Ένωσης, 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. 

 

Άρθρο 5ο: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ για την καλή, εμπρόθεσμη χρονικά και εν γένει προσήκουσα εκτέλεση όλων των 

όρων της παρούσας σύμβασης κατέθεσε σήμερα στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ την «Εγγυητική Επιστολή καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης», με αριθμό …………………………….. της Τράπεζας ………………….  
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ύψους ……………………………  ΕΥΡΩ (€ ……………..), ισόποση δηλαδή προς το 5% της αξίας της 

σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.  

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 ΑΝΑΔΟΧΟΥ, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.   

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, 

ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 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 παρούσας, και 

όπου ρητώς προβλέπεται στη Διακήρυξη και στο Ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την 

εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα 

με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VIII της Διακήρυξης,  που θα καλύπτει τη 

διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης 

προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται 

τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της Διακήρυξης (τρόπος πληρωμής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά 

την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο 

πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

Άρθρο 6ο: Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου – Κυρώσεις 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, 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 και εάν 

υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη τυχόν 

παρατάσεων.  

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται 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 
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προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη παρέλευση της ως άνω 

προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ΑΝΑΔΟΧΟ που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του 

για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να 

λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. 

Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την 

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο 

όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 

επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.  

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος 

του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας ή τα οριζόμενα στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων, της επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% ή τα οριζόμενα στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 

αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και 
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τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 

εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. 

 

Άρθρο 7ο: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ μπορεί να καταγγείλει μονομερώς, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων, την 

παρούσα εφόσον: 

• η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, 

• αν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ τελούσε κατά τον χρόνο ανάθεσης της σύμβασης σε μία από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στη παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και ως τούτου θα 

έπρεπε να έχει αποκλεισθεί και 

• η σύμβαση δεν έπρεπε να έχει ανατεθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης, στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 

του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

Η καταγγελία της σύμβασης είναι δυνατόν να γίνει από καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη για 

λόγους μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων του άλλου, ή, σε περίπτωση που η καταγγελία 

γίνεται από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ, και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, οποτεδήποτε, χωρίς 

αποζημίωση, με έγγραφη πλήρως αιτιολογημένη καταγγελία, της οποίας τα αποτελέσματα 

άρχονται μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της και εφόσον στο μεταξύ 

δεν έχουν αρθεί οι λόγοι που επέβαλαν την καταγγελία αυτή ή δεν τελεσφόρησαν οι 

διαπραγματεύσεις και δεν έγινε ανάκληση της καταγγελίας. 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση των όρων της σύμβασης αυτής είναι δυνατή μόνον έπειτα από 

γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
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Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία, 

που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών με την παρούσα σύμβαση, θα επιλύεται 

από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών. 

Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αφού διάβασαν και βεβαίωσαν τη σύμβαση αυτή, υπογράφουν σε 

τρία (3) όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων ένα λαμβάνει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και τα άλλα δύο η ΕΤΕΑΝ 

ΑΕ. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΕΑΝ ΑΕ                                                                                  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή 

Πλήρης Διεύθυνση 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ 3.000,00€ 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. ΑΦΜ……………..οδός …………. αριθμός … ΤΚ 

………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 

(συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)….…………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε 

τον τίτλο του έργου) ……………….. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν 

περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 

διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 
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{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια 

από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 

Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5)  ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο 

Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο 

το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)  
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Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή 

Πλήρης Διεύθυνση 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... 

που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με 

αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το 

συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη 

με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5)  ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
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Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση, με την 

συμπλήρωση του χρόνου ισχύος της σύμβασης (αρχικής και τυχόν τροποποιήσεων). 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο 

Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο 

το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.  

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή 

Πλήρης Διεύθυνση 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για ευρώ (η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του 

ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής,  σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016) ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. Αριθμός ……. Τ.Κ. 

………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

για την λήψη προκαταβολής, ποσού ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...................και τη 

Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού) …………. για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……… 

……… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή 

όχι τον ΦΠΑ) ..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο 
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καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) ......................... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής 

που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των 

Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των 

σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 

εγγύησή μας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5)  ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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