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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 

Ταχυδρομική διεύθυνση Τέρμα Ικάρων, Φοίνικας Καλαμαριά 

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 55102 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL522 

Τηλέφωνο 2310494116, 2310494104 

Φαξ 2310494127 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@esdi.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Πολυξένη Κουκουτζέλη, Ακριτίδου Σελήνη, 
(τηλ: 2310 494 109, 2310 494 104 φαξ: 2310 
494 127, email: symvaseis@esdi.gr). 

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

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) που είναι νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και φορέας κεντρικής κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1, 
εδ. β του ν. 4270/2014. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.  

Συγκεκριμένα το αντικείμενο δραστηριότητας της ΕΣΔι είναι η επιλογή, η προεισαγωγική, 
θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και η αξιολόγηση όσων πρόκειται να διοριστούν σε θέσεις 
δοκίμων δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου των 
Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και η 
διαρκής επιμόρφωση των υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών. 

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 Ακριτίδου Σελήνη,  τηλ: 2310 494 104, φαξ: 
2310 494127, email: info@esdi.gr, Πολυξένη Κουκουτζέλη 2310 494109, e-mail : 
symvaseis@esdi.gr Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (Τέρμα Ικάρων, Καλαμαριά). 
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16,“Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)” (ΦΕΚ 147/Α/2016) με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Ν.4155/13 (ΦΕΚ 120/Α/2013), στο άρθρο 15 της με αριθ. 56902/215/19.5.2017 (Β’ 1924) 
Υπουργικής Απόφασης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Ν.4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν υποχρεωτικά να προσκομίσουν στην αναθέτουσα αρχή εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν 
εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα 
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ 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. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Υποέργο 4: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» της πράξης «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΔι 2018-2021» με 
Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010725, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 
2014-2020 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω 
της ΣΑΕ 4201 του Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και έχει λάβει κωδικό ενάριθμο 
Πράξης 2018ΣΕ42010000. Το εν λόγω Υποέργο αφορά στην προμήθεια του τμήματος Α με 
συνολικό Π/Υ 258.241,00€, όπως περιγράφεται παρακάτω στο άρθρο 1.3 Συνοπτική Περιγραφή 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.  

Υποέργο 4: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» της πράξης «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ 2014-2021» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000233, η οποία  
έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 2014-2020 και χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω της ΣΑΕ 4201 του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και έχει λάβει κωδικό ενάριθμο Πράξης 2016ΣΕ42010000. Το εν 
λόγω Υποέργο αφορά στην προμήθεια του τμήματος Β με συνολικό Π/Υ 24.520,00€, όπως 
περιγράφεται παρακάτω στο άρθρο 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου της σύμβασης.  
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης  

1.3.1 Αντικείμενο της σύμβασης 

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, στο πλαίσιο της ενίσχυσης και του εκσυγχρονισμού της 
διδασκαλίας που πραγματοποιείται στο στάδιο της προεισαγωγικής εκπαίδευσης, παρέχει στους 
εκπαιδευόμενους δικαστικούς λειτουργούς, μόνο για τη διάρκεια των σπουδών τους, τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό, δηλαδή φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ως αναγκαίο μέσο για την 
παρακολούθηση των προγραμμάτων σπουδών, τη μελέτη αποφάσεων που χρησιμοποιούνται από 
τους διδάσκοντες ως βασικά case studies στο πλαίσιο της εκπαίδευσης τους, τη χρήση υπηρεσιών 
της σχολής (μαθητολόγιο), τη λήψη των ψηφιοποιημένων μαθημάτων, την αξιολόγηση των 
διδασκόντων, τη χρήση του προγράμματος δανειστικής βιβλιοθήκης και την υποβολή των 
απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου για την παρακολούθηση των δεικτών επίδοσης του 
επιχειρησιακού προγράμματος. Ομοίως, η χρήση των Η/Υ κρίνεται απαραίτητη και κατά το στάδιο 
της πρακτικής άσκησης τους για τη συγγραφή εργασιών/σημειώσεων και παρατηρήσεων.  

Παράλληλα, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών σκοπεύει να προμηθευτεί νέο εξοπλισμό και 
άδειες λογισμικού για την υποστήριξη των δράσεων που πραγματοποιούνται στο στάδιο της 
προεισαγωγικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού και η 
αναβάθμιση των αδειών χρήσης του λογισμικού κρίνεται απαραίτητος για την υποστήριξη των 
εφαρμογών του Μαθητολογίου, του e-learning και του Λογισμικού Δανειστικής Βιβλιοθήκης, 
εργαλεία που συνδέονται άμεσα με το εκπαιδευτικό αντικείμενο της προεισαγωγικής 
εκπαίδευσης. Επίσης, η ΕΣΔι σκοπεύει να εκσυγχρονίσει τους υπολογιστές που βρίσκονται στη 
βιβλιοθήκη και θα χρησιμοποιούνται ως θέσεις εργασίας των σπουδαστών της προεισαγωγικής 
εκπαίδευσης για να συνδέονται στις ηλεκτρονικές νομικές βιβλιοθήκες για τις οποίες τους έχει 
παραχωρήσει κωδικούς, να γράφουν και να τυπώνουν τις εργασίες τους και γενικότερα να 
διεκπεραιώνουν τις υποχρεώσεις τους.  

Επίσης η Ε.Σ.Δι, για την κάλυψη αναγκών σε πάγιο εξοπλισμό και λoγισμικό που θα βελτιώσει τη 
λειτουργικότητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών 
της στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης κατάρτισης, θα προμηθευτεί και θα εγκαταστήσει/επεκτείνει 
το ασύρματο δίκτυο. 

Συνοπτικά η προμήθεια εξοπλισμού θα αφορά: 

TMHMA A: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

α/α ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1 
200 Φορητοί Υπολογιστές 

2 
12 

Ηλεκτρονικοί 
Υπολογιστές 

3 
2 Server 

4 
1 Storage NAS 
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5 
1 

Environmental 
Monitoring Systems 

6 
2 

Αναβάθμιση Λογισμικού 
Εξυπηρετητών Servers 

7 
115 

115 άδειες χρήσης 
Antivirus 

8 
1 Firewall   

9 
1 Back Up Software 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  258.241,00€  

 
  

TMHMA B: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ » 

 

α/α ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1 
 14 

Νέα σημεία πρόσβασης 
(access points  

2 
1 

Κονσόλα διαχείρισης 
ασύρματου δικτύου 

3 
1 

Switch δικτύων 24 
θέσεων 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 24.520,00€ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας εξοπλισμού εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ύψος των 
διακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ενός ευρώ (282.761,00€) συμπεριλαμβανο-

μένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  228.033,06€, ΦΠΑ : 54.727,94€).Τα προς προμήθεια 
είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV) :30213100-6 , 30213300-8, 48820000-2, 30233100-2, 48810000-9, 48620000-0, 48761000-0, 
48730000-4, 32510000-1, 32420000-3 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού, για ορισμένα μόνο 
τμήματα ή ακόμα και για ένα τμήμα. 

Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου των συμβάσεων δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 
παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς βάση τιμής. 
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 τον Κανονισμό ΕΕ 679/2016 «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων», 

 το ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 το ν. 4314/2014 (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 (Α' 297) και άλλες 
διατάξεις»,  

 το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα το άρθρο 1,   

 το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», 

 το ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
και άλλες διατάξεις»,  

 το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

 το ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 

 το ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα», 

 το ν. 3689/2008 (A΄164) «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

 το ν. 1497/1984 (Α` 108) «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των 
αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων», 

 το π.δ. 39/2017 (Α΄ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,  

 το π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

 το π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»,  
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 το π.δ.165/1996 (Α΄118) «Οργανωτική διάρθρωση των Υπηρεσιακών μονάδων της Εθνικής 
Σχολής Δικαστών», 

 την 2879/2018 (ΦΕΚ 879/13-03-2018) απόφαση του Υπουργού ψηφιακής Πολιτικής 
Τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και 

τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου», 

 την 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

- τη 137675/EΥΘΥ1016 (ΦΕΚ 5968/Β/18) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
η οποία αντικατέστησε την υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργική 
απόφαση με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 
(ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “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”». 

 την 8266/1995 (Β΄183) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Ειδικός Κανονισμός Οικονομικής 
Διαχειρίσεως Εθνικής Σχολής Δικαστών», 

 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. 

 το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων της 
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών,  

 τη με αριθμό πρωτ. 3428/31.01.2018 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών 
Ε.Π. Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε.Σ.Δι 2018-2021» και Κωδικό ΟΠΣ 5010725 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 τη με αριθμό πρωτ. 3707/24.02.2016 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών 
Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης με τίτλο 
«ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2014-2021» με κωδικό ΟΠΣ 
5000233 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 το με αριθ. πρωτ. 37/ 13-01-2020 (ΑΔΑΜ :20REQ006163472 2020-01-16)  αίτημα έγκρισης 
δαπάνης της Προϊσταμένης του τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της ΕΣΔι,  

 τη με αριθ.πρωτ. 38/16-01-2020 (ΑΔΑΜ :20REQ006165910 2020-01-16) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρίστηκε με α/α 66 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
της ΕΣΔι και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» με ΑΔΑ:ΩΜ2Ω46ΨΧ0Α-Η1Ω,  

 τη με αριθμό πρωτοκόλλου 90/16-01-2020 απόφαση της Διευθύντριας Οικονομικού 
Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔι (ΑΔΑ:Ψ6ΝΛ46ΨΧ0Α-ΙΔ2), 
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με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια διαγωνισμού με αντικείμενο την «Προμήθεια Η/Υ και 
Εξοπλισμού/Λογισμικού» για τις ανάγκες της Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης» και «Προμήθεια 
εξοπλισμού ασύρματου δικτύου»,       

- την με αριθμό πρωτοκόλλου 469/28-02-2020 προέγκριση από την ΕΥΔ της διακήρυξης ανοικτού 

διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Ανάθεση της Σύμβασης για το Υποέργο με Τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» &  για το Υποέργο με Τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ » 

- τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1099/13-07-2020 απόφαση της Διευθύντριας Οικονομικού 
Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔι (ΑΔΑ:ΩΘΝΝ46ΨΧ0Α-3ΚΜ), 
με την οποία κηρύχθηκε άγονος ο  διαγωνισμός με αντικείμενο την «Προμήθεια Η/Υ και 
Εξοπλισμού/Λογισμικού» για τις ανάγκες της Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης» και «Προμήθεια 
εξοπλισμού ασύρματου δικτύου» 

- τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1298/28-8-2020 απόφαση της Διευθύντριας Οικονομικού 
Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔι (ΑΔΑ Ω9ΨΓ46ΨΧ0Α-ΘΚΤ), 
με την οποία επαναπροκηρύχθηκε ο διαγωνισμός με αντικείμενο την «Προμήθεια Η/Υ και 
Εξοπλισμού/Λογισμικού» για τις ανάγκες της Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης» και «Προμήθεια 
εξοπλισμού ασύρματου δικτύου» 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 01/10/2020 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 15:00. 

Οι προσφορές θα είναι  για το σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού, για ορισμένα μόνο 
τμήματα ή ακόμα και για ένα τμήμα.  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, την 06/10/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 96786. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον τοπικό τύπο, σύμφωνα 
με τα άρθρα 66,  377 παρ. 1 περ. 59 και 379 παρ. 12 του Ν. 4412/2016. 
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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). 

Η Προκήρυξη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΣΔι στις 04-09-2020. 

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 και 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 1341/04-09-2020 Επαναπροκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

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

4. η με αριθμ. πρωτ. 90/16-01-2020 απόφαση διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και η με 
αριθμ. πρωτ. 1298/28-8-2020 απόφαση επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού 

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), η 
οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ (8) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο 
πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην 
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. 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 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 
τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 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. 
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν 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. Στα αλλοδαπά δημόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με 
το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις 

της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο..  

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). 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

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. 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 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. 

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 καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή το 
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 της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 
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ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών 
επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα 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) 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. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν.   

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, 
ύψους 2% επί του ποσού που αναλογεί στον προϋπολογισμό του τμήματος/των τμημάτων, για 
το/α οποίο/α έχουν υποβάλει αντίστοιχη προσφορά,  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι 
για το τμήμα Α ποσό τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και δεκαοχτώ λεπτά (4.165,18 €) 
και για το τμήμα Β ποσό τριακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτά (395,48 €). 

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. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 43 του ν. 4605/2019 (Α’52). 

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. 
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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 αμετάκλητη 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),  

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 
αμετάκλητη 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 στους διαχειριστές. 
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Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) 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   

β) 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.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί 
σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο 
(2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι 
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ 
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

2.2.3.3  
Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά 
με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 
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δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. 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 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 2.2.9.2 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.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότος.  
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια 
εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει 
τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας  

2.2.3.5. Ο Οικονομικός φορέας 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. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και 
τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και 
τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 2. 

2.2.3.8. 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. 

2.2.3.9. 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. 

Κριτήρια Επιλογής  

                                                           
1 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 

4497/2017. 
2 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
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2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης για 
κάθε τμήμα απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή 
με το αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης και να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται πιστοποιητικό / 
βεβαίωση του Εμπορικού ή Βιομηχανικού ή Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, ή επικυρωμένο 
φωτοαντίγραφο δήλωσης έναρξης επαγγέλματος, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, από το 
οποίο να προκύπτει η εγγραφή τους σε αυτό, και η δραστηριότητα της επιχείρησης/εταιρίας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται 
στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων 
εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες 
που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  
Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας η καταλληλότητα μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα 
τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Οι οικονομικοί φορείς που έχουν συμπληρώσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις απαιτείται να 
διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για κάθε χρήση των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών 
χρήσεων (2017, 2018, 2019) ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του ποσού που αναλογεί στον 
προϋπολογισμό του τμήματος ή των τμημάτων, για το/α οποίο/α έχουν υποβάλει προσφορά 
βάσει της παρούσας διακήρυξης. 

΄Όσοι οικονομικοί φορείς έχουν συμπληρώσει δύο διαχειριστικές χρήσεις απαιτείται να διαθέτουν 
γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για κάθε χρήση των δύο (2) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 
(2018, 2019) ίσο ή μεγαλύτερο από το 100%  του ποσού που αναλογεί στον προϋπολογισμό του 
τμήματος ή των τμημάτων, για το/α οποίο/α έχουν υποβάλει προσφορά σύμφωνα με την 
παρούσα διακήρυξη. 

Όσοι οικονομικοί φορείς έχουν συμπληρώσει μία διαχειριστική χρήση απαιτείται να διαθέτουν 
γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης (2019) ίσο ή μεγαλύτερο από 
το 100%  του ποσού που αναλογεί στον προϋπολογισμό του τμήματος ή των τμημάτων, για 
το/α οποίο/α έχουν υποβάλει προσφορά σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη  

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 δηλώσουν κατάλογο τουλάχιστον τριών (3) 
συμβάσεων προμηθειών ποσού ίσου η καθεμία τουλάχιστον με το ποσό της υποβληθείσας 
προσφοράς του τμήματος ή των τμημάτων που έχουν υποβάλει, και οι οποίες πραγματοποι-
ήθηκαν την τελευταία τριετία (2017, 2018, 2019) ή για όσα έτη δραστηριοποιείται ο οικονομικός 
φορέας,  με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού 
παραλήπτη.    
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2.2.7  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 
ή ισοδύναμο.  

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.  

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 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) . 

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), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 
στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 
συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7  
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis 
/eees_odigies.pdf αναρτώνται οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές 
σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ένα ή και περισσότερα EEEΣ ανάλογα με τα 
τμήματα του προς ανάθεση έργου για τα οποία θα υποβάλλουν προσφορά. Το ΕΕΕΣ μπορεί να 
υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της 
παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  
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Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 
σύμβασης στις περιπτώσεις του 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 παράγραφό 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- 2.2.7).  

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. 

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.  

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής τους. 

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέων ότι η παραπάνω 
ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες 
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βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων 
αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την 
αρμόδια αρχή της χώρας αυτής. Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές 
συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.).  

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά 
έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   

Επιτρέπεται 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. 

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, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 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 2.2.3.1, 

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, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ειδικά για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα το ως άνω 
πιστοποιητικό της παρ. 2.2.3.2 θα πρέπει να καλύπτει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην 
καταβολή κοινωνικής ασφάλισης τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής.  

Σημείωση:  

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά στο νομικό πρόσωπο και όχι στα φυσικά πρόσωπα που 
διοικούν την εταιρεία ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την 
εταιρεία. 
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Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και σε όσους είναι 
ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό 
οργανισμό. 

Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι 
οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και 
τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν 
προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά 
μέσα από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
υποσυστήματος. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει 
τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των 
εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα 
φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 
εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία 
Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι 
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 
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προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα 
σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη 
δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι 
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις 
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του 
άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ)Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην 
παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, 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, το οποίο να έχει εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,3 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 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 

                                                           
 

 

20PROC007267757 2020-09-04



  25 

 

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 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.9 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 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 του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που 
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν 
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και 
ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 
σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
αρμόδιο Επιμελητήριο, η οποία βεβαίωση πρέπει να  πιστοποιεί την εγγραφή τους κατά την 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθούν να εγγεγραμμένοι μέχρι την 
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 
2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται 
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο 
ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) 
προηγουμένων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, για τις οποίες έχουν 
δημοσιευτεί ισολογισμοί. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του 2018 δεν έχει 
δημοσιευθεί, οι προσφέροντες υποβάλουν ισοζύγιο μηνός Δεκεμβρίου 2018, υπογεγραμμένο από 
το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. Το ισοζύγιο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από κατάσταση 
στην οποία θα εμφανίζεται ο Ειδικός Κύκλος Εργασιών για τη χρήση 2018 και από ποιους 
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λογαριασμούς του ισοζυγίου αποτελείται αυτός.  
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, υπεύθυνη δήλωση 
περί του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων 
χρήσεων με αιτιολόγηση της απαλλαγής του από την υποχρέωση έκδοσης ισολογισμών (π.χ. μνεία 
νομικής διάταξης κλπ). 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 βεβαιώσεις καλής εκτέλεσής αντίστοιχων έργων.  

Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αντίστοιχων έργων που μπορούν να είναι απλά ευανάγνωστα 
φωτοαντίγραφα εκ του πρωτοτύπου βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, οι οποίες θα πρέπει να 
συνοδεύονται από απλή ευανάγνωστη φωτοτυπία του πρωτοτύπου των αντίστοιχων συμβάσεων. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ασφάλειας της 
παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας 
από εθνικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών προτύπων, από διεθνή πρότυπα που 
έχουν θεσπισθεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή - όταν αυτά δεν υπάρχουν - από 
εθνικά πρότυπα, από εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή «ισοδύναμα» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 82 
του Ν.4412/2016, που να είναι σε ισχύ την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και 
συγκεκριμένα.  

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η 
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 
ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, 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 

20PROC007267757 2020-09-04



  27 

 

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 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.8. 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. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

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

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 
Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

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, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 
56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
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 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 
910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 
1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
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Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφό-
σον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής 
σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής 
συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν 
προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι 
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει 
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
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 9 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 έναν φάκελο με τα ακόλουθα:  

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

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερό-
μενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το 
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί 
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

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

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
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προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

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

α ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή 
στη διεύθυνση Τέρμα Ικάρων, Φοίνικας Καλαμαριά και μέχρι τις 14.00μ.μ., σε έντυπη μορφή και 
σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα 
οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και 
τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή 
στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλ-
λάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Στον σφραγισμένο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1) η φράση «Στοιχεία Ηλεκτρονικής Προσφοράς», 

2) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής, 

3) ο τίτλος της προκήρυξης σύμβασης και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 

4) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (άρθρο 92 παρ.1 Ν.4412/16) 

και ο οποίος θα περιλαμβάνει: 

1) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος 

πρέπει να περιέχει τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.4.3.1 της παρούσης έγγραφα.  

2) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος θα πρέπει 

να περιέχει όλα τα απαιτούμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 2.4.3.2 

της παρούσας στοιχεία.  

Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν 

στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις 

ίδιες ενδείξεις. Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη 
προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

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

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016  

 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. 
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γ) Δικαιολογητικά Οικονομικής και Τεχνικής επάρκειας Προσφοράς Υποψηφίων Αναδόχων, όπως 
αυτά ορίζονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. 

δ)πίνακα συμμόρφωσης  

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 (Παράρτημα ΙV).  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση. 

2.4.3.2 Ο πίνακας συμμόρφωσης θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 
που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή  στο παράρτημα Ι της Διακήρυξης. Οι οικονομικοί 
φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του 
Παραρτήματος III. 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού και των υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 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, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 
με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι 
(6) 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 
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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. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

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 
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της 
παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

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: 

1. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. Την ίδια ημέρα θα αποσφραγισθούν και οι φάκελοι που 

προσκομίσθηκαν από τον οικονομικό φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, οι οποίοι περιέχουν τα 

έντυπα στοιχεία και δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 2.4 

2.  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 
3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  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. Η δυνατότητα ενεργοποιείται μόνον εφόσον αφορά σε επουσιώδεις ασάφειες της 
προσφοράς και επιδιώκει τη συμπλήρωση νομίμως καταρχάς υποβληθέντων στοιχείων και όχι την 
αναπλήρωση της έλλειψης τέτοιων ή την τροποποίηση του περιεχομένου της προσφοράς, ώστε να 
συμφωνεί με όρους της Διακήρυξης. (Ελ. Συν. Κλιμάκιο Ζ΄ Πράξη 123/2017). 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων 
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την 
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
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λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να 
ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 
πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο 
οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και 
την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω 
όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

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

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται 
τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 
Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 
προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με 
αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών των ως άνω σταδίων. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 3.4 της παρούσας. 

3.1.3 Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων 

1. Οι Επιτροπές που έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών ολοκληρώνουν 
το έργο τους εντός των κάτωθι προθεσμιών:  

2. Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.  

3. Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί των Πρακτικών εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων 
ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών Πρακτικών. 

Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις ή 
συμπληρώσεις ή απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείμενες διατάξεις. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση 
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από αυτόν εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από 
τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του 
παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει 
αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών 
από τις αρμόδιες αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και 
πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.  

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν: 

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

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 
2.2.4 έως 2.2.8 της παρούσας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι 
την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολο-
γητικών και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη 
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λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας 
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

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

Η ανωτέρω απόφαση, με επιμέλεια της Αναθέτουσας Αρχής, κοινοποιείται, μέσω της 
λειτουργικότητας  «Επικοινωνία» του συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παρά-
γραφο 3.3 της παρούσας. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που 
δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος.   

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

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και 
σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί 
της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 και 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και  

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 
κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο 
συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 
και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης 
της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του ΕΣΗΔΗΣ 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. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο 
άρθρο 19 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α. (ΦΕΚ 1924/Β/2017). 

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από 
άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η 
σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν 
ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του 
ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

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

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην 
περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

20PROC007267757 2020-09-04



  37 

 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε 
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή 
απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί 
να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της 
διαδικασίας. Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή 
υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται 
αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής 
αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) 
ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής 
από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου . Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται 
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης 
ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής . Για 
την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά . 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας 
της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 
4412/2016.. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδι-
κασία 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 απο-
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τέλεσμά 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 

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, η οποία υπολογίζεται βάσει του συνόλου της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων 
τα οποία κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο, μη συμπεριλαμβανομένου 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 στο σχετικό υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στα ηλεκτρονικά έγγραφα του διαγωνισμού και το περιεχόμενό της να είναι 
σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον 
με το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά εκατό (100) ημέρες. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται το 
συμφωνητικό. Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με το φορέα που την έχει εκδώσει προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά της. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 
ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή της ως άνω εγγυήσεως 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, όπως ισχύει, των 
οποίων ο ανάδοχος έλαβε γνώση και δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοιά τους, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης με τα παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 
και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασάφειας της παρούσας 
διακήρυξης υπερισχύει ο Ν. 4412/2016. Τούτο ισχύει και σε περίπτωση που διατάξεις της 
διακήρυξης είναι αντίθετες με τον Ν. 4412/2016. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
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κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X 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. 

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  

Δεν εφαρμόζεται 

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  
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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. 

4.7 Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Η προμήθεια παραδόθηκε στο σύνολό της.  

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη που παραδόθηκαν.  

γ)Πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση/τοποθέτηση και παραμετροποίηση του υπό προμήθεια εξο-
πλισμού με τους όρους που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

δ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις 
ή εκπτώσεις και 

ε) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης, κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
διακήρυξη. 
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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 : 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και λογισμικού.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 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. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου: 

α) αν δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής ειδικής έγγραφης πρόσκλησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016,  

β) εάν δεν παραδώσει το αντικείμενο της σύμβασης μέσα στον συμβατικό χρόνο και τόπο, 
σύμφωνα τις κείμενες διατάξεις. 

Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση 
όταν: 

α) η σύμβαση δεν υπογραφεί με ευθύνη της αναθέτουσας αρχής. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική 
κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 
περίπτωση. 

Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του Αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 
4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 αυτού. 

5.2.2. Αν το αντικείμενο της σύμβασης παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας του αντικειμένου του έργου που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 
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των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας 
της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά 
τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης 
υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των 
συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα 
που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της 
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της 
προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ 
της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης 
αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της 
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή 
από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την 
άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορ-
ρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Διάρκεια της σύμβασης 

6.1.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  

i. στις εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της.  

Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των συμβάσεων μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του 
άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το έργο, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται 
να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή Λογισμικού, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών  

1. Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.  

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές 
υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή 
την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 
4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα ή οι παρεχόμενες υπηρεσίες 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 καταλληλότητα των παρε-
χόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις 
σχετικές ανάγκες. 

4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα 
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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 παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την 
επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220. 

5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο 
παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι 
η παραλαβή έχει συντελέσει αυτοδίκαια. 

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται 
με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει 
τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους 
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

Η Διευθύντρια Οικονομικού Προγραμματισμού  

και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων   

 

Ελένη Λυκεσά 

Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 

ΤΜΗΜΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.Φορητοί Υπολογιστές - 
NOTEBOOK 

200 
TEMAXIA 

  

ΓΕΝΙΚΑ    

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο 

ΝΑΙ   

Πιστοποιήσεις: Τουλάχιστον CE, ENERGY 
STAR 7.1 και EPEAT Bronze 

NAI   

Πιστοποιητικά του κατασκευαστή ISO 
9001:2015 &  14001:2015  ή ισοδύναμο  

Ναι, να 
υποβληθούν   

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ    

Πυρήνες ≥ 2   

Συχνότητα λειτουργίας  ≥ 2.10 GHz   

Μέγιστη Συχνότητα λειτουργίας ≥ 3.90 GHz   

Cache ≥ 4 MB   

Βαθμολογία κατά μετροπρόγραμμα 
PassMark - CPU Mark 

≥ 5.460   

ΜΝΗΜΗ    

Μέγεθος κεντρικής μνήμης RAM ≥ 8 GB   

Τύπος μνήμης και συχνότητα λειτουργίας  
Τουλάχιστον 
DDR4, ≥ 2666 

MHz 
  

Maximum RAM ≥ 16 GB   

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ    

Πλήθος προσφερόμενων δίσκων SSD ≥ 1   

Χωρητικότητα δίσκου ≥ 256GB   

ΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ    

DVD-RW  ΝΑΙ,   
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Ενσωματωμένο 
(Όχι εξωτερικό) 

ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ     

Ενσωματωμένη UHD με κοινόχρηστη 
μνήμη από την μνήμη του συστήματος  

ΝΑΙ   

I/O ON CHASSIS    

HDMI 1.4b ≥ 1   

VGA ≥ 1   

Wireless 802.11 AC + Bluetooth  NAI   

Webcam NAI   

Stereo Speaker with MaxxAudio Pro NAI   

Noise reduction single microphone NAI   

Stereo Headset/Mic combo jack NAI   

SD card reader NAI   

Να υποστηρίζει ξεχωριστό τμήμα με το 
αριθμητικό πληκτρολόγιο. 

NAI   

Greek Qwerty Keyboard NAI   

USB 3.1 ≥ 2   

USB 2.0 ≥ 1   

Lock slot NAI   

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ    

45W AC adapter NAI   

lithium-ion Battery ≥ 3-cell, ≥ 42W   

ΒΑΡΟΣ    

Starting weight ≤ 2.3 kg   

ΟΘΟΝΗ    

Μέγεθος Οθόνης ≥ 15,6”   

FHD (1920 X 1080) Anti-Glare LED-Backlit NAI   

Brightness ≥ 300 nits   

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ     

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ Windows 10 
Professional 64-bit πλήρως εξελληνισμένο 
ή νεότερο που να συνοδεύεται από την 
επίσημη άδεια χρήσης του λειτουργικού 
και το γνήσιο CD εγκατάστασης ή τη 

NAI   
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δυνατότητα επανεγκατάστασης από 
ειδικά διαμορφωμένη περιοχή του 
σκληρού δίσκου. 

Λογισμικό Αυτοματισμού γραφείου 
πλήρως εξελληνισμένο. 

Να είναι η τελευταία ενημερωμένη 
έκδοση του κατασκευαστή. 

Το εν λόγω λογισμικό να προσφερθεί υπό 
τη μορφή ενιαίας σουίτας, σε πλήρως 
εξελληνισμένο περιβάλλον, η οποία να 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι 
επιμέρους εφαρμογές: 

• λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, 

•λογισμικό επεξεργασίας φύλλων 
εργασίας, 

• λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης 
παρουσιάσεων 

 λογισμικό διαχείρισης ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 

• άλλο, να αναφερθεί 

Το παραπάνω λογισμικό (σουίτα) θα είναι 
προεγκατεστημένο με άδεια χρήσης 
(license) η οποία θα εκδοθεί στα 
παρακάτω στοιχεία: 

 ≪National School of judges ≫ 

NAI   

Λογισμικό προστασίας από ιούς 
τελευταίας έκδοσης για κάθε φορητό Η/Υ, 
(ίδιο με 7. Antivirus (ΕΙΔΟΣ Α) οι 
προδιαγραφές αναφέρονται παρακάτω) 

NAI   

ΕΓΓΥΗΣΗ     

Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία 
On Site Next Business Day από τον 
κατασκευαστή. Να αποδεικνύεται από 
κωδικό και επίσημη δήλωση του 
κατασκευαστή. 

≥ 3 Χρόνια   

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ    

Αδιάβροχη τσάντα μεταφοράς του ίδιου 
κατασκευαστή με εγγύηση κατασκευαστή 
3 ετών, κατάλληλη για το µέγεθος του 
φορητού συστήµατος. 

ΝΑΙ   

Ποντίκι ενσύρµατο οπτικό USB µε ροδέλα ΝΑΙ   
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του ίδιου κατασκευαστή µε το φορητό 
σύστηµα. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

2. Η/Υ ΤΥΠΟΥ MINI TOWER  12 ΤΕΜΑΧΙΑ   

ΓΕΝΙΚΑ    

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 

μοντέλο 
ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

Πιστοποιητικά του κατασκευαστή ISO 
9001:2015 & 14001:2015 ή ισοδύναμα  

Ναι, να 
υποβληθούν 

  

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) 

NAI   

Εκπομπή θορύβου σε κατάσταση ηρεμίας  

(LpAm, decibels) 

≤26 

να υποβληθεί το 

πιστοποιητικό 

του 

κατασκευαστή 

  

Chipset Intel H370 ή ανώτερο ΝΑΙ   

Security: TPM, Chassis lock slot NAI   

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤHΣ    

Πυρήνες/νήματα ≥ 6/6   

Συχνότητα λειτουργίας  ≥ 3.0 GHz   

Μέγιστη Συχνότητα λειτουργίας ≥ 4.1 GHz   

Cache ≥ 9 MB   

Βαθμολογία κατά μετροπρόγραμμα 
PassMark - CPU Mark 

≥ 11.900   

ΜΝΗΜΗ    
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Mέγεθος κεντρικής μνήμης ≥ 8 GB   

Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας ≥ 2666MHz   

DIMM slots ≥ 2   

Maximum RAM ≥ 32 GB   

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ    

Πλήθος προσφερόμενων δίσκων ≥ 1   

Δίσκος SATA SSD M.2  ΝΑΙ   

Χωρητικότητα δίσκου ≥ 256GB   

Υποστήριξη 1 δίσκου 3.5” & 2 δίσκων 2.5” ΝΑΙ   

Εσωτερικό DVD εγγραφής & ανάγνωσης  ΝΑΙ   

Ταχύτητα ανάγνωσης DVD/CD ≥ 8x/24x   

I/O PORTS ON-BOARD    

RJ-45 Ethernet 10/100/1000 ≥ 1   

Audio-In, Audio-Out  NAI   

PCI Express x16  ≥ 1   

PCI Express x1 ≥ 3   

M.2 Slot ≥ 2   

External USB 2.0 (τουλάχιστον 2 μπροστά) ≥ 4   

External USB 3.1 (τουλάχιστον 2 μπροστά) ≥ 4   

Internal USB 2.0 ≥ 2   

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ    

Ισχύς ≥ 260 Watt   

Efficiency (80 Plus Bronze) ≥ 85%   

ΗΧΟΣ    

Ενσωματωμένο κύκλωμα ήχου HD Audio 

(2-channel) Waves Maxx Audio 
ΝΑΙ   

Εσωτερικό ηχείο  ΝΑΙ   

ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ    

Integrated Graphics ΝΑΙ   

Έξοδοι σήματος on-board 1 x HDMI 1.4 και    
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1 x DP 1.2 και  

1 x VGA 

(Χωρίς την 

παροχή και 

χρήση adaptors) 

Πληκτρολόγιο & ποντίκι του ιδίου 

κατασκευαστή 
ΝΑΙ   

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ  12 ΤΕΜΑΧΙΑ   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ Windows 10 
Professional 64-bit πλήρως εξελληνισμένο 
ή νεότερο που να συνοδεύεται από την 
επίσημη άδεια χρήσης του λειτουργικού 
και το γνήσιο CD εγκατάστασης ή τη 
δυνατότητα επανεγκατάστασης από 
ειδικά διαμορφωμένη περιοχή του 
σκληρού δίσκου. 

NAI   

Λογισμικό Αυτοματισμού γραφείου 
πλήρως εξελληνισμένο. 

Να είναι η τελευταία ενημερωμένη 
έκδοση του κατασκευαστή. 

Το εν λόγω λογισμικό να προσφερθεί υπό 
τη μορφή ενιαίας σουίτας, σε πλήρως 
εξελληνισμένο περιβάλλον, η οποία να 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι 
επιμέρους εφαρμογές: 

• λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, 

• λογισμικό επεξεργασίας φύλλων 
εργασίας, 

• λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης 
παρουσιάσεων 

 λογισμικό διαχείρισης ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 

• άλλο, να αναφερθεί 

Το παραπάνω λογισμικό (σουίτα) θα είναι 
προεγκατεστημένο με άδεια χρήσης 
(license) η οποία θα εκδοθεί στα 
παρακάτω στοιχεία: 

 ≪National School of judges ≫ 

NAI   

Λογισμικό προστασίας από ιούς 
τελευταίας έκδοσης για κάθε Σταθερό 

NAI   
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Η/Υ, (ίδιο με  7. Antivirus (ΕΙΔΟΣ A) οι 
προδιαγραφές αναφέρονται παρακάτω)  

Εγγύηση για το σύνολο του 
προσφερόμενου εξοπλισμού απευθείας 
από τον κατασκευαστή του, χρονικής 
διάρκειας 3 ετών με επιτόπια (on site) 
υποστήριξη την επόμενη εργάσιμη ημέρα 
(NBD). 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.) 

NAI   

ΟΘΟΝΗ 12 ΤΕΜΑΧΙΑ   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 

μοντέλο 
ΝΑΙ   

Πιστοποιητικό του κατασκευαστή ISO 
9001:2015 & 14001:2015 ή ισοδύναμα  

Ναι, να 
υποβληθούν   

Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR, EPEAT, 
TCO 

ΝΑΙ   

Η οθόνη θα πρέπει να είναι του ιδίου 
κατασκευαστή με τον Η/Υ  

ΝΑΙ   

Τεχνολογία Οθόνης 

In-Plane 
Switching type 
Anti-glare with 

3H hardness 

  

Μέγεθος Οθόνης ≥ 23,8”   

Ανάλυση οθόνης 
≥ 1920 x 1080 @ 

60Hz   

Αναλογία οθόνης 16:9   

Αντίθεση (τυπική) 1000:1   

Φωτεινότητα 250 cd/m²   

Χρόνος απόκρισης (τυπικός) ≤ 6ms   

Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη) 178 / 178   

Είσοδοι 1x HDMI, 1x VGA   

Security Lock Slot ΝΑΙ   

Ρυθμίσεις Οθόνης Tilt   
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Κάλυψη χρώματος 

Colour Gamut 
(typical): 84% 

(CIE1976). 72% 
(CIE 1931)3 

  

Εγγύηση με αντικατάσταση, On Site, από 
τον κατασκευαστή . Να αποδεικνύεται 
από κωδικό και επίσημη δήλωση του 
κατασκευαστή. 

≥ 3 Χρόνια   

Τοποθέτηση/εγκατάσταση και 
παραμετροποίηση σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Ε.Σ.Δι 

ΝΑΙ   
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Γενικά    

3.Server Τύπου Α 1 τεμάχιο   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο  

ΝΑΙ   

Πιστοποιητικό του κατασκευαστή ISO 
9001:2015 & 14001:2015 ή ισοδύναμα  

Ναι, να 
υποβληθούν   

Rack mount Server ≤ 2U   

Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας 
και Ασφάλειας, CE.  

ΝΑΙ, να 
υποβληθούν 

  

Να διαθέτει Sliding Rack Rails with cable 
management arm 

NAI 
  

Μητρική (motherboard)    

Αριθμός προσφερόμενων επεξεργαστών 2   

Ημερομηνία ανακοίνωσης επεξεργαστή 

εντός του 2017 
ΝΑΙ   

Πυρήνες ≥ 8   

Νήματα ≥ 16   

Συχνότητα λειτουργίας  ≥ 2.1 GHz   

Μέγιστη Συχνότητα λειτουργίας ≥ 3.0 GHz   

Cache ≥ 11 MB   

Θερμοδυναμική σχεδίαση ≤ 85W   

Βαθμολογία κατά μετροπρόγραμμα 
PassMark - CPU Mark 

≥ 11.650   
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PCI-e slots Gen. 3 
≥ 8 (6 x8 + 2 

x16) 
  

USB ports ≥ 4   

VGA connector ≥ 1   

Serial connector ≥ 1   

Να υπάρχει η δυνατότητα για Internal 
Dual SD Module with 2 SD cards 64GB.  

NAI   

Network     

Gigabit Ethernet ports ≥ 8   

Μνήμη (RAM)    

Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 3TB   

Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 ≥ 128GB   

Ονομαστική συχνότητα μνήμης  ≥ 2666MT/s   

Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι    

Ο Server να υποστηρίζει hot-plug 
σκληρούς δίσκους 2.5” 

≥ 16   

Ελεγκτής δίσκων SATA/SAS NAI   

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

RAID controller cache ≥ 2GB   

Ο server να προσφερθεί με σκληρούς 
δίσκους SSD (boot) 

≥ 2   

SSD capacity ≥ 240GB   

Ο server να προσφερθεί με σκληρούς 
δίσκους SAS 15K RPM (data) 

≥ 8   

SAS HDD capacity ≥ 600GB   
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Ελεγκτής διαχείρισης    

Dedicated NIC για management ΝΑΙ   

Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 
2.0, DCMI 1.5, Redfish, Web GUI, 
local/remote CLI, Telnet, SSH 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη connectivity: IPv4, IPv6, 
DHCP, DNS, NFS v4, SMB 3.0 

NAI   

Υποστήριξη security: SSL, Role-based 
authority, IP blocking, Single sign-on, PK 
authentication, Directory services (AD, 
LDAP), Secure UEFI, FIPS 140-2 

NAI   

Να υποστηρίζει μηχανισμό κλειδώματος 
του συστήματος για αποφυγή  
configuration ή αλλαγή firmware στον 
server 

NAI   

Να υποστηρίζει μηχανισμό που ο 
administrator να μπορεί να σβήσει data 
από local storage (HDDs, SSDs, NVMs) 
και embedded flash devices 

NAI   

Να υποστηρίζει απευθείας σύνδεση USB 
με το management controller interface 
στο front-panel του server για γρήγορο 
configuration 

NAI   

Να διαθέτει built-in one-to-many 
monitoring και inventory δυνατότητα και 
για άλλους servers με τον ίδιο ελεγκτή 
διαχείρισης, χωρίς ανάγκη για άλλο 
software και ξεχωριστή monitoring 
console 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη Virtual Media, Virtual 
Folders, Virtual Console, Virtual Console 
Chat, Virtual Console Collaboration, 
Virtual Flash Partitions, Remote File 
Share, Serial Redirection 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη HTML5 σκαι HTTP / HTTPS 
μαζί με NFS/CIFS 

NAI   
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Υποστήριξη monitoring για temperature, 
fan power supply, memory, CPU, RAID, 
NIC, HD, και επίσης Agent-free 
monitoring, Predictive failure monitoring, 
Out of Band Performance Monitoring 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη Email Alerting, SNMPv1, v2, 
and v3 (traps and gets), Alerts για SSD 
wear-out, System Event Log, Remote 
Syslog, Power thresholds & alerts 

NAI   

Λοιπά χαρακτηριστικά    

2 Redundant hot plug τροφοδοτικά ΝΑΙ   

Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 750W   

Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο 
αριθμός των τροφοδοτικών  

ΝΑΙ   

DVD+/-RW, SATA, Εσωτερικό  ΝΑΙ   

Εγγύηση    

Συνολική εγγύηση συστήματος από τον 
κατασκευαστή 

≥ 3 έτη   

24x7x365 phone support από τον 
κατασκευαστή 

NAI   

Ανταπόκριση On-Site, Next Business Day, 
από τον κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική 
υποστήριξη να αποδεικνύεται από 
κωδικό και δήλωση του κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

Τοποθέτηση/εγκατάσταση και 
παραμετροποίηση σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Ε.Σ.Δι 

ΝΑΙ   
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Γενικά    

3.Server Τύπου Β  1 τεμάχιο   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο  

ΝΑΙ   

Πιστοποιητικά του κατασκευαστή ISO 
9001:2015 & 14001:2015 ή ισοδύναμα  

Ναι, να 
υποβληθούν   

Rack mount Server ≤ 2U   

Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας 
και Ασφάλειας, CE.  

ΝΑΙ, να 
υποβληθούν 

  

Να διαθέτει Sliding Rack Rails with cable 
management arm 

NAI 
  

Μητρική (motherboard)    

Αριθμός προσφερόμενων επεξεργαστών 2   

Ημερομηνία ανακοίνωσης επεξεργαστή 

εντός του 2017 
ΝΑΙ   

Πυρήνες ≥ 8   

Νήματα ≥ 16   

Συχνότητα λειτουργίας  ≥ 2.1 GHz   

Μέγιστη Συχνότητα λειτουργίας ≥ 3.0 GHz   

Cache ≥ 11 MB   

Θερμοδυναμική σχεδίαση ≤ 85W   

Βαθμολογία κατά μετροπρόγραμμα 
PassMark - CPU Mark 

≥ 11.650   
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PCI-e slots Gen. 3 
≥ 8 (6 x8 + 2 

x16) 
  

USB ports ≥ 4   

VGA connector ≥ 1   

Serial connector ≥ 1   

Να υπάρχει η δυνατότητα για Internal 
Dual SD Module with 2 SD cards 64GB.  

NAI   

Network     

Gigabit Ethernet ports ≥ 8   

Μνήμη (RAM)    

Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 3TB   

Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 ≥ 64GB   

Ονομαστική συχνότητα μνήμης  ≥ 2666MT/s   

Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι    

Ο Server να υποστηρίζει hot-plug 
σκληρούς δίσκους 2.5” 

≥ 16   

Ελεγκτής δίσκων SATA/SAS NAI   

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

RAID controller cache ≥ 2GB   

Ο server να προσφερθεί με σκληρούς 
δίσκους SSD (boot) 

≥ 2   

SSD capacity ≥ 240GB   

Ο server να προσφερθεί με σκληρούς 
δίσκους SAS 15K RPM (data) 

≥ 8   

SAS HDD capacity ≥ 600GB   
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Ελεγκτής διαχείρισης    

Dedicated NIC για management ΝΑΙ   

Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 
2.0, DCMI 1.5, Redfish, Web GUI, 
local/remote CLI, Telnet, SSH 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη connectivity: IPv4, IPv6, 
DHCP, DNS, NFS v4, SMB 3.0 

NAI   

Υποστήριξη security: SSL, Role-based 
authority, IP blocking, Single sign-on, PK 
authentication, Directory services (AD, 
LDAP), Secure UEFI, FIPS 140-2 

NAI   

Να υποστηρίζει μηχανισμό κλειδώματος 
του συστήματος για αποφυγή  
configuration ή αλλαγή firmware στον 
server 

NAI   

Να υποστηρίζει μηχανισμό που ο 
administrator να μπορεί να σβήσει data 
από local storage (HDDs, SSDs, NVMs) 
και embedded flash devices 

NAI   

Να υποστηρίζει απευθείας σύνδεση USB 
με το management controller interface 
στο front-panel του server για γρήγορο 
configuration 

NAI   

Να διαθέτει built-in one-to-many 
monitoring και inventory δυνατότητα και 
για άλλους servers με τον ίδιο ελεγκτή 
διαχείρισης, χωρίς ανάγκη για άλλο 
software και ξεχωριστή monitoring 
console 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη Virtual Media, Virtual 
Folders, Virtual Console, Virtual Console 
Chat, Virtual Console Collaboration, 
Virtual Flash Partitions, Remote File 
Share, Serial Redirection 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη HTML5 σκαι HTTP / HTTPS 
μαζί με NFS/CIFS 

NAI   
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Υποστήριξη monitoring για temperature, 
fan power supply, memory, CPU, RAID, 
NIC, HD, και επίσης Agent-free 
monitoring, Predictive failure monitoring, 
Out of Band Performance Monitoring 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη Email Alerting, SNMPv1, v2, 
and v3 (traps and gets), Alerts για SSD 
wear-out, System Event Log, Remote 
Syslog, Power thresholds & alerts 

NAI   

Λοιπά χαρακτηριστικά    

2 Redundant hot plug τροφοδοτικά ΝΑΙ   

Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 750W   

Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο 
αριθμός των τροφοδοτικών  

ΝΑΙ   

DVD+/-RW, SATA, Εσωτερικό  ΝΑΙ   

Λογισμικό    

Ο Server θα συνοδεύεται από βάση 
δεδομένων τύπου SQL 2017 Standard 
Edition με ακαδημαϊκή άδεια χρήσης η 
οποία θα εκδοθεί στα στοιχεία 
≪National School of judges ≫και θα 
συνοδεύεται από 30 άδειες για χρήστες 
τύπου User Cal.   

NAI   

Εγγύηση    

Συνολική εγγύηση συστήματος από τον 
κατασκευαστή 

≥ 3 έτη   

24x7x365 phone support από τον 
κατασκευαστή 

NAI   

Ανταπόκριση On-Site, Next Business Day, 
από τον κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική 
υποστήριξη να αποδεικνύεται από 

ΝΑΙ   
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κωδικό και δήλωση του κατασκευαστή 

Τοποθέτηση/εγκατάσταση και 
παραμετροποίηση σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Ε.Σ.Δι 

ΝΑΙ   

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Γενικά    

4.Network Attached Storage 
(NAS)  

1 τεμάχιο   

Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία 
κατασκευής 

ΝΑΙ   

Ύψος σε U (rack-mount) ≤ 1U   

Να διαθέτει Sliding Rack Rails  NAI   

Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας 
και Ασφάλειας, CE. 

ΝΑΙ   

To NAS να είναι του ιδίου επώνυμου 
κατασκευαστή με τους εξυπηρετητές   
για λόγους ενιαίας υποστήριξης 
(support). 

NAI   

Μητρική (motherboard)    

Προσφερόμενοι επεξεργαστές τύπου 
Intel Xeon 

≥ 1   

Intel Xeon E-2124 3.3GHz, 8M cache ή 
καλύτερος NAI   

Serial Port ≥ 1   

VGA Port ≥ 1   

USB Ports(εξωτερικές-εσωτερικές ) ≥ 5   
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Μνήμη (RAM)    

Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 ≥ 16GB   

Συχνότητα μνήμης (RAM)  ≥ 2666ΜΤ/s   

Ελεγκτής δίσκων – δίσκοι    

Nα υποστηρίζει ≥ 4 σκληρούς δίσκους 
3.5” 

NAI   

Δυνατότητα αλλαγής δίσκου εν ώρα 
λειτουργίας (hot plug) 

ΝΑΙ   

Ελεγκτής δίσκων SATA/SAS με 
τουλάχιστον 2GB NV Cache 

NAI   

Υποστήριξη hardware RAID levels 0, 1, 5, 
6, 10, 50, 60 

NAI   

Ο server να προσφερθεί με 4 σκληρούς 
δίσκους NL-SAS (RAID 5) 

NAI   

Ταχύτητα σκληρών δίσκων (RPM) ≥ 7.2K   

Χωρητικότητα σκληρών δίσκων 
(μονάδας) 

≥ 8TB   

Ελεγκτές  Δικτύου     

Αριθμός θυρών Ethernet 1GbE ≥ 4   

Διαθέσιμες PCI-e slots ≥ 1   

Ελεγκτής διαχείρισης    

Ξεχωριστή θύρα Ethernet για τη 
διαχείριση του συστήματος  

ΝΑΙ   

Να υποστηρίζεται ενσωματωμένη στον 
ελεγκτή διαχείρισης 16GB VFlash SD card 
για σκοπούς service.  

ΝΑΙ   

Να προσφέρει agent-free monitoring, 
power control και power monitoring του 

ΝΑΙ   
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συστήματος,  performance monitoring, 
health monitoring 

Υποστήριξη Virtual Media, Virtual 
Folders, Virtual Console, Virtual Console 
Chat, Virtual Flash Partitions, Remote File 
Share, Serial Redirection 

ΝΑΙ   

Λοιπά χαρακτηριστικά    

Dual Hot Plug Power Supplies 350W και 
καλώδιο ρεύματος 

ΝΑΙ   

Προεγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα 

Microsoft 
Windows 

Storage Server 
Standard 
Edition 

  

Microsoft iSCSI target NAI   

File access protocols CIFS, NFS, FTP, 
SMB3.0, SMB Direct (RDMA) 

NAI   

Data protection features SIS, DFS-R, 
Snapshots (VSS), FCI 

NAI   

Εγγύηση    

Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα 
τα μέρη και υποσυστήματα 

≥ 3 έτη   

Τηλεφωνική υποστήριξη 24 x 7 x 365 
από τον κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

Ανταπόκριση για το Hardware, On-Site 
την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά από 
την διάγνωση της βλάβης 
συμπεριλαμβανομένων των 
ανταλλακτικών και της εργασίας  

ΝΑΙ   

Η εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα 
πρέπει να προσφέρεται από τον 
κατασκευαστή του υλικού και να 
αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή 
σε κωδικό και δήλωση του 

ΝΑΙ   
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κατασκευαστή. 

Τοποθέτηση/εγκατάσταση και 
παραμετροποίηση σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Ε.Σ.Δι 

ΝΑΙ   

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

5.Συσκευή Ασφάλειας και 
περιβάλλοντος Data Center 

1 τεμάχιο 
  

Συσκευή παρακολούθησης Data Center 
με αισθητήρες παρακολούθησης 
θερμοκρασίας και υγρασίας  

ΝΑΙ 
  

Μέγεθος ≤ 1U   

Τάση εισόδου ≥ 2400W   

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 - 45 °C ΝΑΙ   

Σχετική υγρασία λειτουργίας 0 - 95 % ΝΑΙ   

Ύψος Λειτουργίας 0-3000meters ΝΑΙ   

Θερμοκρασία αποθήκευσης -15 - 65 °C ΝΑΙ   

Σχετική υγρασία αποθήκευσης 0 - 95 % ΝΑΙ   

Ύψος αποθήκευσης 0-15000meters ΝΑΙ   

Υποστηριζόμενος τύπος εξωτερικών 
αισθητήρων 

Επαφή με 
πόρτα, ξηρή 

επαφή, 
υγρασία, 
καπνός, 
διαρροή 
υγρών, 

θερμοκρασία, 
κραδασμοί 

  

Αριθμός πρόσθετων καναλιών 
αισθητήρα 

≥ 6 
  

Εύρος υγρασίας αισθητήρα ±3% RH, ΝΑΙ   
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από 11% to 89% RH % 

Εύρος θερμοκρασίας αισθητήρα 15°C 
έως 50°C, +/- 1°C  

ΝΑΙ 
  

Απομακρυσμένη παρακολούθηση μέσω 
web browser  

ΝΑΙ 
  

Ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο ΝΑΙ   

Δυνατότητα Κρυπτογράφησης ΝΑΙ   

Εγγύηση  ≥ 2 έτη   

Τοποθέτηση/εγκατάσταση και 
παραμετροποίηση σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Ε.Σ.Δι 

ΝΑΙ 
  

    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

6.Λειτουργικό Server 2 τεμάχια   

Microsoft Windows 2016 Server Standard 
Edition για δύο (2) φυσικούς εξυπηρετητές 

µε 16 cores έκαστος με ακαδημαϊκή 
άδεια χρήσης η οποία θα εκδοθεί στα 
στοιχεία ≪National School of judges ≫ 

ΝΑΙ 

  

Microsoft Windows 2016 Server User CALs 

για 30 χρληστες (clients), ακαδημαϊκή 
άδεια χρήσης η οποία θα εκδοθεί στα 
στοιχεία ≪National School of judges ≫. 

ΝΑΙ 

  

Τοποθέτηση/εγκατάσταση και 
παραμετροποίηση σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Ε.Σ.Δι 

ΝΑΙ 

  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

7.Antivirus (ΕΙΔΟΣ Α) 115 τεμάχια   

Γενικά    

Για την προστασία από κακόβουλο λογισμικό στα 
τερματικά και τους εξυπηρετητές του έργου θα 
προσφερθούν άδειες endpoint security χρονικής 

ΝΑΙ   
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διάρκειας τριών (3) ετών 

Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής και ο τύπος NAI   

Υποστήριξη για τις εξής πλατφόρμες λειτουργικών 
συστημάτων:  
- Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 10 

- Microsoft Windows Server 2003(R2), 2008(R2), 
2012(R2), 2016 

- Linux με kernel 2.6.x και νεότερα 

- Mac OS X 

- Android 5 ή νεότερο 

ΝΑΙ   

Εξειδίκευση των απαιτήσεων προστασίας    

Δυνατότητα ανίχνευσης και καθαρισμού όλων των 
τύπων απειλών: viruses, malware, trojans, dialers, 
spyware, jokes, hoaxes, ransomware 

ΝΑΙ   

Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης & καθαρισμού των 
προαναφερθέντων απειλών σε πραγματικό χρόνο 

ΝΑΙ   

Δυνατότητα επιλογής ανίχνευσης malware σε 
δικτυακές τοποθεσίες, on-demand και σε πραγματικό 
χρόνο  

ΝΑΙ   

Να παρέχεται Cloud reputation database για 
αμεσότερη προστασία από νέες απειλές 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη τεχνολογιών Advanced heuristics/DNA 
Signatures/Script based attacks για δυνατότητα 
ανίχνευσης άγνωστων ιών 

ΝΑΙ   

Δυνατότητα για Intrusion Prevention System ΝΑΙ   

Δυνατότητα αποτροπής γνωστών exploits ΝΑΙ   

Δυνατότητα αποτροπής ransomware ΝΑΙ   

Δυνατότητα rollback των detection engines σε 
προηγούμενη έκδοση του με ταυτόχρονη παύση των 
ενημερώσεων, επιλέγοντας το κεντρικά ή απευθείας 
από το client 

ΝΑΙ   

Δυνατότητα κατεβάσματος ενημερώσεων με νεότερες 
engines που βρίσκονται σε δοκιμαστικό στάδιο, 
επιλέγοντας το κεντρικά ή απευθείας από το client 

ΝΑΙ   

Δυνατότητα να μπορεί να γίνει ένα client update 
server για τα υπόλοιπα clients του δικτύου 

ΝΑΙ   

Δυνατότητα για SSL/TLS filtering στα πρωτόκολλα 
HTTPS, IMAPS, POP3S 

ΝΑΙ   
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Δυνατότητα μπλοκαρίσματος όλων των σελίδων του 
Internet σε ένα client 

ΝΑΙ   

Δυνατότητα προστασίας από δικτυακές απειλές και 
botnets 

ΝΑΙ   

Δυνατότητα εξαγωγής των ρυθμίσεων ενός client σε 
αρχείο και εισαγωγής των ρυθμίσεων σε άλλο client 
από το ίδιο αρχείο. 

ΝΑΙ   

Να υπάρχει ενσωματωμένη εφαρμογή που να 
καταγράφει την κατάσταση του συστήματος 
(εφαρμογές, processes, services κ.α) – κατόπιν εντολής 
τοπικά ή από την κονσόλα - σε μία χρονική στιγμή 
(snapshot) και να αποθηκεύει τα αποτελέσματα για 
σύγκριση τους με την κατάσταση του συστήματος από 
διαφορετική χρονική στιγμή. 

ΝΑΙ   

Παροχή Bootable Media που να περιέχει το antivirus 
ώστε να δίνει τη δυνατότητα για καθαρισμό του 
συστήματος χωρίς να χρειάζεται να ξεκινήσει το 
λειτουργικό σύστημα 

ΝΑΙ   

Απαιτήσεις απομακρυσμένης και κεντρικής 
διαχείρισης 

   

Κεντρική διαχείριση όλων των clients των τερματικών 
και servers 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη πολλαπλών ομάδων και υπο-ομάδων με 
δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών πολιτικών για 
κάθε περίπτωση 

ΝΑΙ   

Λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης πολιτικής 
ανά client 

ΝΑΙ   

Δυνατότητα για ομάδες διαχείρισης με βάση ιδιότητες 
υπολογιστών, π.χ. αυτόματη ομαδοποίηση 
υπολογιστών με Windows 10 

ΝΑΙ   

Εγκατάσταση & απεγκατάσταση της προστασίας μέσω 
κεντρικής κονσόλας (Remote deployment) 

ΝΑΙ   

Να υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής ενιαίου πακέτου 
με το πρόγραμμα προστασίας, σύνδεση διαχείρισης, 
πολιτικές και την άδεια ενεργοποίησης 

ΝΑΙ   

Να παρέχεται ξεχωριστό εργαλείο ανίχνευσης 
τερματικών και push εγκατάστασης του παραπάνω 
ενιαίου πακέτου 

ΝΑΙ   

Επικοινωνία του client μόνο με IP, δηλαδή να 
δουλέψει σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν 
υπηρεσίες ονοματοδοσίας (DNS servers) 

ΝΑΙ   
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Να μπορεί να γίνει αυτόματη ανίχνευση των 
τερματικών που βρίσκονται στο τοπικό δίκτυο, ακόμα 
κι αν αυτά δεν ανήκουν σε Active Directory 

ΝΑΙ   

Να μπορεί να γίνει εισαγωγή λίστας των τερματικών 
του δικτύου με τη χρήση CSV αρχείου 

ΝΑΙ   

Η επικοινωνία των servers και των clients να 
διασφαλίζεται μέσω certificate 

ΝΑΙ   

Να μπορεί να γίνει ενεργοποίηση σε δίκτυο χωρίς 
σύνδεση στο internet (offline activation) 

ΝΑΙ   

Τα signature files, πακέτα εγκατάστασης και 
οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία απαιτείται να μπορεί να 
διανέμεται μέσω τοπικού HTTP proxy cache, με 
αυτόματη παράκαμψή του σε περίπτωση που δεν 
είναι διαθέσιμος ο proxy server 

ΝΑΙ   

Να περιλαμβάνεται έλεγχος και ειδοποίηση για το αν 
υπάρχουν ενημερώσεις για το λειτουργικό σύστημα, 
καθώς και η δυνατότητα να δοθεί εντολή ενημέρωσης 
λειτουργικού συστήματος 

ΝΑΙ   

Παρακολούθηση όλων των clients και παραγωγή 
reports και στατιστικών σε πολλές μορφές 
(Προγραμματισμένα emails, PDF, PS, CSV, Charts) 

ΝΑΙ   

Δυνατότητα ενιαίας καραντίνας αρχείων που 
ανιχνεύθηκαν για όλο το δίκτυο, με δυνατότητες 
προβολής clients ανά απειλή, εξαγωγή και εξαίρεση 

ΝΑΙ   

Ο server διαχείρισης να μπορεί να γίνει εγκατάσταση 
με τις παρακάτω μεθόδους. 

α) Αυτοματοποιημένα με τη μορφή Wizard 

β) Χειροκίνητα, εκτελώντας ανεξάρτητα τα τμήματα 
της εγκατάστασης 

γ) Ως προεγκατεστημένο Virtual Appliance με Linux OS 

ΝΑΙ   

Η εγκατάσταση της βάσης δεδομένων της κονσόλας θα 
πρέπει απαραίτητα να γίνεται σε ένα υπολογιστή 
οπουδήποτε στο εσωτερικό δίκτυο της εταιρίας και όχι 
σε εξωτερικό δίκτυο π.χ. Cloud. 

ΝΑΙ   

Να παρέχεται εργαλείο ελέγχου κατάστασης αδειών 
και αριθμού ενεργοποιήσεων, ακόμα κι αν αυτές 
έχουν γίνει εκτός της κεντρικής κονσόλας (stand alone 
εγκαταστάσεις) 

ΝΑΙ   

Να παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης Android και 
iOS συσκευών μέσω της ίδιας κονσόλας (MDM) 

ΝΑΙ   

20PROC007267757 2020-09-04



  70 

 

Να παρέχεται η δυνατότητα agentless προστασίας 
μηχανημάτων σε περιβάλλον VMWare χωρίς 
εγκατάσταση λογισμικού antivirus στο λειτουργικό 
σύστημα του εικονικού μηχανήματος 

ΝΑΙ   

Η είσοδος στην κονσόλα διαχείρισης να μπορεί να 
κλειδωθεί με πιστοποίηση διπλού παράγοντα (2-factor 
authentication) 

ΝΑΙ   

Δυνατότητα εξαγωγής των logs και events σε 
εξωτερικό σύστημα Syslog/SIEM με την υποστήριξη 
του IBM QRadar 

ΝΑΙ   

Το μενού της κονσόλας διαχείρισης και του antivirus 
για τα workstations να διατίθεται και στην Ελληνική 
γλώσσα 

ΝΑΙ   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

8.Firewall     

Γενικά    

Tριετής ανανέωση συνδρομητικών υπηρεσιών της 
συσκευής Watchguard M370 που περιλαμβάνει 
Standard Support, Watchguard Network Discovery, 
Watchguard Web Blocker, Watchguard SpamBlocker, 
Watchguard Gateway Antivirus, Watchguard Intrusion 
Prevention System (IPS), Watchguard Reputation 
Enabled Defense, Watchguard Application Control,  

 

ΝΑΙ   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

9. Backup Software    

Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να προστατεύει 
τουλάχιστον 1 TB δεδομένα που προέρχονται από 
φυσικές και virtual μηχανές, βάσεις SQL, σε 
περιβάλλον Windows χρησιμοποιώντας μία κεντρική 
κονσόλα και να μπορεί να βελτιώνει την 
παραγωγικότητα μέσω κεντρικής διαχείρισης 
πολιτικών. 

ΝΑΙ   

Να συμπεριλαμβάνει 3 χρόνια υποστήριξη 24x7 ΝΑΙ   

Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να προσφέρει global 
deduplication ανεξαρτήτου backup jobs ή backup 
source ή λειτουργικού στο source 

ΝΑΙ   
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Η προτεινόμενη λύση να είναι συμβατή με GDPR 
πολιτικές 

ΝΑΙ   

Η λύση δεν θα πρέπει να προσφέρει back-end 
αδειοδότηση, ώστε να μην σχετίζεται η χρέωση με τις 
δυνατότητες retentions του backup λογισμικού. 

ΝΑΙ   

Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να εμπεριέχει source 
deduplication, target deduplication, encryption, και 
compression από το ίδιο λογισμικό και τον ίδιο 
κατασκευαστή. 

ΝΑΙ   

Η λύση δεν θα πρέπει να συνδέει το dedupe λογισμικό 
με το target storage device του backup hardware, με 
κανέναν τρόπο, ώστε σε μελλοντικές επεκτάσεις της 
χωρητικότητας του backup hardware να μην είναι 
υποχρεωτική η επέκταση της αδειοδότησης σε dedupe 
λογισμικού, έστω και δωρεάν από τον κατασκευαστή. 

ΝΑΙ   

Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να μπορεί να 
ενσωματωθεί με διαφορετικά disk array 
κατασκευαστών καθώς και με λογισμικό snapshot, με 
off-host backup και instant recovery μεθοδολογίες 
χωρίς την ανάγκη proxy servers ή πρόσθετο storage. 

ΝΑΙ   

Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να μπορεί προσφέρει 
ασφάλεια end-to-end. Δηλ. και στα stored backup 
αλλά και στην μεταφορά μέσω του δικτύου. 

ΝΑΙ   

Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να στέλνει 
αυτοματοποιημένα emails ή text μηνύματα σε 
καθημερινή βάση. 

ΝΑΙ   

Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να μπορεί να 
ξαναρχίσει τα failed backups από το τελευταίο 
checkpoint. 

ΝΑΙ   

Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να έχει 
ενσωματωμένη τεχνολογία ώστε τα full backups να 
εκτελούνται στην ταχύτητα των incremental backups 
μέσω dedupe αρχιτεκτονικής. 

ΝΑΙ   

Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να υποστηρίζει tape 
out και να μπορεί να δημιουργεί labeling στις κασέτες 
που χρησιμοποιεί. 

ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ Β: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ » 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1. Νέα σημεία πρόσβασης - Access Points 14 τεμάχια   

Σύστημα κεραιών multiple input – multiple output 
(MIMO), τουλάχιστον 4×4 με τουλάχιστον 4x4 με 
τουλάχιστον 4 spatial streams SU- (Single User-) και 
MU- (Multi-User) 

ΝΑΙ 

  

100/1000/2500ΒASE-T autosensing (RJ-45), NBASE-T 
(Multi-Gigabit) / IEEE 802.3bz / Power over Ethernet 
(IEEE 802.3af, 802.3at),  

≥ 1 
  

10/100/1000BASE-T autosensing (RJ-45), AUX (used 
for Link Aggregation) 

≥ 1 
  

Τύπος θύρας RJ-45   

Management console port ΝΑΙ   

USB 2.0  ΝΑΙ   

Ασύρματα (wireless interfaces) ΝΑΙ   

2.4 GHz ΝΑΙ   

802.11b/g/n ΝΑΙ   

Ενσωματωμένη κεραία 2.4 GHz, gain >= 3 dBi, internal 
omni, horizontal beamwidth 360° 

ΝΑΙ 
  

5 GHz ΝΑΙ   

802.11a ΝΑΙ   

802.11n  ΝΑΙ   

802.11ac Wave 2 (WiFi 5) ΝΑΙ   

Ενσωματωμένη κεραία 5 GHz, gain >= 5 dBi, internal 
omni, horizontal beamwidth 360° 

ΝΑΙ 
  

Αριθμός συνδεδεμένων χρηστών ανά radio >=200   

Δυνατότητα ρύθμισης της εκπεμπόμενης ισχύος 
ανεξάρτητα σε καθεμιά από τις υποστηριζόμενες 
μπάντες συχνοτήτων 

ΝΑΙ 
  

Υποστήριξη Transmit Beamforming NAI   

Υποστήριξη Wi-Fi Multimedia (WMM) NAI   

Υποστήριξη Radio Resource Management (RRM) NAI   
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Υποστήριξη Rogue Detection NAI   

Μεταλλική βάση ανάρτησης ΝΑΙ   

Υποστήριξη 802.11 Dynamic Frequency Selection 
(DFS) 

ΝΑΙ 
  

Υποστήριξη packet aggregation (A-MPDU, A-MSDU) 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα πρότυπα IEEE 
802.11n και ΙΕΕΕ 802.11ac Wave1 και Wave2 

ΝΑΙ 
  

Υποστήριξη μεθόδων κρυπτογράφησης 

Advanced Encryption Standards (AES) 
ΝΑΙ 

  

Υποστήριξη πρωτοκόλλων ασφάλειας WPA, WPA2 και 
WPA3, Enhanced Open (OWE) 

ΝΑΙ 
  

Υποστήριξη συστήματος πιστοποίησης ταυτότητας 
χρηστών σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 802.1x 

ΝΑΙ 
  

Κατάσταση LED που να υποδεικνύει την κατάσταση 
λειτουργίας, κατάσταση radio, κ.ά. Να αναφερθούν.  

ΝΑΙ 
  

Υποστήριξη των ακόλουθων EAP μεθόδων 
πιστοποίησης 

 EAP-Transport Layer Security (TLS)  
 EAP-Tunneled TLS (TTLS) or Microsoft 

Challenge Handshake Authentication Protocol 
Version 2 (MSCHAPv2)  

 Protected EAP (PEAP) v0 or EAP-MSCHAPv2 
EAP-Flexible Authentication via Secure 
Tunneling (FAST)  

 PEAP v1 or EAP-Generic Token Card (GTC)  
 EAP-Subscriber Identity Module (SIM)   

ΝΑΙ.  

  

Μνήμη τύπου Flash ≥ 128 MB   

RAM ≥ 512 MB   

Τροφοδοσία    

Υποστήριξη PoE/PoE+ ΝΑΙ   

Υποστήριξη εξωτερικού τροφοδοτικού ΝΑΙ   

Σύνδεση σε wireless LAN Controller ΝΑΙ   

Δυνατότητα υποστήριξης των ακόλουθων μεθόδων 
λειτουργίας: 

Controlled, Standalone, Monitor.  Να αναφερθούν. 

ΝΑΙ 

  

Κάλυψη προδιαγραφών ασφάλειας:  

UL 60950-1 

UL 2043 

ΝΑΙ 
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IEC 60950-1 

EN 60950-1 

EN 55024,  

ΕΝ 55032 

Κάλυψη προδιαγραφών ηλεκτρομαγνητικής 

εκπομπής: 

 EN 300.328 

 EN 301.893 

 EN 301.489-1  

 EN 301.489-17 

 EN 60601-1-2 

ΝΑΙ 

  

Θερμοκρασία λειτουργίας  ≥0° - ≤45°C   

Υγρασία λειτουργίας  ≥10% - ≤90%   

Διαστάσεις συσκευής  ≤ 230 x 230 x 55 mm   

Βάρος συσκευής  ≤ 1.45 kg   

Να φέρει εγγύηση εφ΄όρου ζωής από τον 
κατασκευαστή, διαφορετικά να προσφερθεί με 
εγγύηση 3 έτη απευθείας από τον κατασκευαστή της 
συσκευής. Στην δεύτερη περίπτωση να αναφερθεί το 
P/N του πακέτου υποστήριξης 

ΝΑΙ 

  

2. Κονσόλα διαχείρισης ασύρματου 
δικτύου -Wireless LAN Controller 

1 τεμάχιο 
  

Εξωτερική μονάδα ΝΑΙ   

Συνδεόμενα Access Points ≥ 64   

Συνδεόμενοι Χρήστες  ≥ 4000   

Throughput ≥ 8 Gbps   

GRE or IPSec tunnels (concurrent) ≥ 1000   

Υποστήριξη ασύρματων προτύπων   

IEEE 802.11a, 802.11ac, 

802.11b, 802.11g, 

802.11d, WMM/802.11e, 

802.11h, 802.11k, 

802.11n, 802.11r, 

802.11u, 802.11w, 

802.11ac, 802.11ax 
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Πρότυπα ασφαλείας  

●  Wi-Fi Protected Access 

(WPA) 

●  IEEE 802.11i (WPA2, 

RSN), WPA3 

●  RFC 1321 MD5 

Message-Digest 

Algorithm 

●  RFC 1851 The ESP 

Triple DES Transform 

●  RFC 2104 HMAC: 

Keyed Hashing for 

Message Authentication 

●  RFC 2246 TLS Protocol 

Version 1.0 

●  RFC 2401 Security 

Architecture for the 

Internet Protocol 

●  RFC 2403 HMAC-MD5-

96 within ESP and AH 

●  RFC 2404 HMAC-SHA-

1-96 within ESP and AH 

●  RFC 2405 ESP DES-CBC 

Cipher Algorithm with 

Explicit IV 

●  RFC 2406 IP 

Encapsulating Security 

Payload (ESP) 

●  RFC 2407 

Interpretation for ISAKMP 

●  RFC 2408 ISAKMP 

●  RFC 2409 IKE 

●  RFC 2451 ESP CBC-

Mode Cipher Algorithms 

●  RFC 3280 Internet 
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X.509 PKI Certificate and 

CRL Profile 

●  RFC 3602 The AES-CBC 

Cipher Algorithm and Its 

Use with IPsec 

●  RFC 3686 Using AES 

Counter Mode with IPsec 

ESP 

●  RFC 4347 Datagram 

Transport Layer Security 

●  RFC 4346 TLS Protocol 

Version 1.1 

 

Κρυπτογράφηση 

●  WEP and Temporal Key 

Integrity Protocol-

Message Integrity Check 

(TKIP-MIC): RC4 40, 104 

and 128 bits (both static 

and shared keys) 

●  Advanced Encryption 

Standard (AES): CBC, 

CCM, Counter Mode with 

Cipher Block Chaining 

Message Authentication 

Code Protocol (CCMP) 

●  DES: DES-CBC, 3DES 

●  Secure Sockets Layer 

(SSL) and Transport Layer 

Security (TLS): RC4 128-

bit and RSA 1024- and 

2048-bit 

●  DTLS: AES-CBC 

  

Authentication, Authorization, and Accounting (AAA) 

●  IEEE 802.1X 

●  RFC 2548 Microsoft 
Vendor-Specific RADIUS 

Attributes 
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●  RFC 2716 PPP EAP-TLS 

●  RFC 2865 RADIUS 
Authentication 

●  RFC 2866 RADIUS 
Accounting 

●  RFC 2867 RADIUS 
Tunnel Accounting 

●  RFC 3576 Dynamic 
Authorization Extensions 

to RADIUS 

●  RFC 3579 RADIUS 
Support for EAP 

●  RFC 3580 IEEE 802.1X 
RADIUS Guidelines 

●  RFC 3748 Extensible 
Authentication Protocol 

●  Web-based 
authentication 

●  TACACS support for 
management users 

Διασυνδέσεις διαχείρισης 

●   Web-based: 

HTTP/HTTPS individual 

device manager 

●  Command-line 

interface: Telnet, SSH, 

serial port 

  

Διεπαφές και Δείκτες 

●  Console port: RJ-45 

connector 

●  Network: >=4x 1 Gbps 

Ethernet (RJ-45) 

●  LED indicators: Link 

Activity (each 1 Gigabit 

Ethernet port), Power, 

Status, Alarm 

  

Κάλυψη προδιαγραφών ασφάλειας:  

●  UL 60950-1, 

2nd Edition 

●  EN 60950:2005 
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Κάλυψη προδιαγραφών EMI and susceptibility (Class 

B): 

 U.S.: FCC Part 15.107 

and 15.109 

 Europe: EN 55022, 

EN 55024 

  

Θερμοκρασία λειτουργίας  ≥0° - ≤40°C   

Υγρασία λειτουργίας  ≥10% - ≤95%   

Διαστάσεις συσκευής  ≤ 44 x 310 x 272 mm   

Εγγύηση 1 έτος απευθείας από τον κατασκευαστή της 
συσκευής. Να αναφερθεί το P/N του πακέτου 
υποστήριξης  

ΝΑΙ 
  

3. Switch δικτύων 24 θέσεων - 
Μεταγωγέας 24 θυρών Gigabit 

1 τεμάχιο 
  

Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο – Σειρά ΝΑΙ   

Πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα 
19’’. 

ΝΑΙ 
  

Tαχύτητα μεταγωγής δεδομένων στον κεντρικό 

δίαυλο (Switching capacity / Gbps) 
55 Gbps 

  

Ταχύτητα μεταγωγής πακέτων (Throughput / Mpps) 40 Mpps   

Αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων 16000   

Να διαθέτει τουλάχιστον 24 Gigabit Ethernet PoE+ 

θύρες 10/100/1000 Auto-MDIX 
NAI 

  

Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) Gigabit 
Ethernet θύρες τύπου 1G SFP που να υποστηρίζουν 

τα πρότυπα 1000Base-SX/LX/LH/BX & 1000Base-T.  

ΝΑΙ 
  

Να διαθέτει σειριακή θύρα (serial console) μέσω 
τερματικού RJ-45 ή USB. Η πρόσβαση θα πρέπει να 

προστατεύεται με χρήση κωδικού (password) 

NAI 
  

Να υποστηρίζεται πλήθος νοητών δικτύων – VLANs 
(VLANs) 802.1Q 

>=512 VLANs / 4,094 
VLAN IDs 

  

Υποστήριξη QoS χαρακτηριστικών - 

ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε μετά από 
αναβάθμιση. 

 Traffic prioritization (IEEE 802.1p) 

 Layer 4 prioritization 

 Class of Service (CoS) 

 IEEE 802.1p priority bits  

 Rate limiting 

 Υποστήριξη για τουλάχιστον τέσσερις (4) 

ουρές προτεραιοτήτων ανά θύρα 

NAI 
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Υποστήριξη χαρακτηριστικών Ασφάλειας - 

ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε μετά από 
αναβάθμιση. 

 RADIUS, TACACS+ 

 ACL (IPv4 & IPv6) 

 IEEE802.1x- based security 

 Port Security & Port Isolation 

 MAC address-based security Authentication 

 DHCP / DoS Protection 

 Dynamic ARP Protection 

 

NAI 

  

Τα προσφερόμενα Switches θα πρέπει να 
υποστηρίζουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά 

Αξιοπιστίας, Link Resiliency - ενσωματωμένα 

κατά την παράδοση είτε μετά από αναβάθμιση. 

 802.3ad (LACP) 

 802.1w – Rapid Spanning Tree 

 802.1s – Multiple Spanning Tree Groups 

 RPVST+ - Rapid Per-VLAN Spanning Tree 

ΝΑΙ 

  

Υποστήριξη χαρακτηριστικών IP Multicast - 

ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε μετά από 

αναβάθμιση. 

 IEEE 802.1AB Link Layer Discovery 

Protocol (LLDP) 

 LLDP-MED (Media Endpoint Discovery) 

 Internet Group Management Protocol 

(IGMP) snooping 
 Data-driven IGMPv3 

ΝΑΙ 

  

Υποστήριξη των κάτωθι επιπέδου 2 (Layer 2) 
χαρακτηριστικών - ενσωματωμένα κατά την 

παράδοση είτε μετά από αναβάθμιση. 

 Υποστήριξη Jumbo Frames στις Gigabit θύρες 

9Κ 

 Υποστήριξη port mirroring 

 GARP VLAN (GVRP) 

 Auto MDI/MDIX 

 Να αναφερθεί το Packet Buffer μέγεθος του 

μεταγωγέα καθώς και το latency στο 1Gbps  

ΝΑΙ 

  

Υποστήριξη των κάτωθι χαρακτηριστικών - 
ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε μετά από 

αναβάθμιση.  

 Address Resolution Protocol (ARP)  

 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)  

 UDP (User Datagram Protocol Forwarding) 

 Energy-efficient Ethernet (802.3az) 

  

NAI 
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Υποστήριξη λειτουργιών διαχείρισης  

 SNMPv1, v2c, and v3  

 RMON 

 Web management  

 Remote monitoring (RMON) 

 sFlow 

 FTP, TFTP support  

 Network Time Protocol (NTP ή SNTP)  

 CLI  

 Πλήρης υποστήριξη Διαχείρισης & 

παραμετροποίησης μέσω CLI, Telnet, SSH, 
Web GUI  

 TR-069 for zero touch deployment 

NAI 

  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β    

Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο 

προβλεπόμενο σημείο (rack)  
ΝΑΙ 

  

Προδιαγραφές ασφαλείας  

 EN 60950 European Certification 

 UL60950 US certification 

 

NAI 

  

Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών 

 

 CISPR22, Class A/CISPR24 International 

 EN55022, Class A/EN55024 European 

 FCC, Past 15, Class A US Certification 

NAI 

  

Εγγύηση Εφόρου Ζωής (Lifetime)  ΝΑΙ   

Υποστήριξη της παραμετροποίησης (configuration – 

setup) στο σημείο λειτουργίας 
ΝΑΙ 

  

Έλεγχος καλής λειτουργίας ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών  

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 … ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. 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.} 

{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 τρεις (3) 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. 

Βεβαιώνουμε 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. 
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(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 

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 τρεις (3) 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.  

Βεβαιώνουμε 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς  

Τμήμα Α 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]  

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Φορητοί Υπολογιστές 200     

2 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 12     

3 Server 2     

4 Storage NAS 1     

5 Environmental Monitoring Systems 1     

6 
Αναβάθμιση Λογισμικού Εξυπηρετητών 

Servers 
2     

7 115 άδειες χρήσης Antivirus 115     
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Σελίδα 85 
 

 

8 Firewall 1     

9 Back Up Software 1     

 ΣΥΝΟΛΟ      
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Τμήμα Β: 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]  

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Νέα σημεία πρόσβασης (access points)  14     

2 Κονσόλα διαχείρισης ασύρματου δικτύου 1     

3 Switch δικτύων 24 θέσεων 1     

 ΣΥΝΟΛΟ      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V– Σχέδιο Σύμβασης 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο 

και στο Μητρώο 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 

της πράξης «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΔι 2018-2021» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010725, η οποία έχει 
ενταχθεί στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 2014-2020.  

ή 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» της πράξης «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ 2014-2021» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000233, η οποία  έχει ενταχθεί στο Ε.Π. 
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 2014-2020  

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την [ΗΜΕΡ/ΝIΑ] [ΜΗΝΑΣ] του έτους 2020 [ΗΜΕΡΑ] οι πιο κάτω 
συμβαλλόμενοι: 

Αφενός 

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), που εδρεύει στον 
Δήμο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, Τέρμα Ικάρων Φοίνικα, Τ.Κ 55102, με Α.Φ.Μ.090287617, ΔΟΥ 
Καλαμαριάς , νομίμως εκπροσωπούμενο από την κ. Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλο Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
Διευθύντρια  Οικονομικού Προγραμματισμού  και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔι , χάριν 
της οποίας καταρτίζεται η παρούσα σύμβαση ύστερα από την [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ] απόφαση 
κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του ανοικτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την από 
[ΗΜΕΡ/ΝΙΑ] Διακήρυξη. 

και αφετέρου 

[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει στην [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ], έχει αριθμό 
φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ] υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ] και εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] σύμφωνα με το [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] 
πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.] η οποία αποκαλείται 
στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 

[ή Η ένωση των εταιρειών η οποία αποτελείται από τις κάτωθι εταιρείες: 

Η ανώνυμη εταιρεία [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ], 
έχει αριθμό φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ], υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ] και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] σύμφωνα με το 
[ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.] 

[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ], έχει αριθμό 
φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ], υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ] και εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] σύμφωνα με το [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] 
πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.] ή εκπροσωπείται (η 
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Ένωση Εταιρειών) νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ], δυνάμει του 
[ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ] Συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης Ένωσης του Συμβολαιογράφου 
[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ] και η οποία (η Ένωση Εταιρειών) αποκαλείται στο εξής 
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση κατακύρωσης, ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο πλαίσιο της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ αυτής την εκτέλεση της Σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» της πράξης «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΔι 2018-
2021» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010725, ή στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» της 
πράξης «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ 2014-2021» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 
5000233. 

Η προμήθεια περιγράφεται αναλυτικά στα άρθρα που ακολουθούν, καθώς και στα Παραρτήματα που 
επισυνάπτονται και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ  

Οι ακόλουθοι όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ και έχουν την έννοια που 
παρατίθεται αντίστοιχα στον καθένα: 

Ανάδοχος  Ο προσφέρων που έχει επιλεγεί και έχει κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση και να 
εκτελέσει την προμήθεια.  

Αναθέτουσα αρχή Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών καλουμένη εν συντομία (ΕΣΔι) 

Κύριος του Έργου  Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) 

Αντίκλητος ή  

Εκπρόσωπος  

Το πρόσωπο που ο υποψήφιος ανάδοχος με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία 
περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, 
ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για 
τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας του ……………… με αυτόν.  

Διακήρυξη  Το από ……………….. τεύχος των προδιαγραφών που περιέχει την περιγραφή του 
αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργήθηκε ο δημόσιος 
διαγωνισμός. 

ΕΠΕ  Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών 

Προμήθεια 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ή στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ»  

Προϋπολογισμός  Η εκτιμώμενη από την αναθέτουσα αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση 
του έργου.  

Σύμβαση  Η συμφωνία που υπογράφεται για το σύνολο των τμημάτων της προμήθειας  
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, της ΕΣΔι και του αναδόχου που έχει επιλεγεί. 
Περιλαμβάνει όλα τα νομικά, τεχνικά, εμπορικά και άλλα κείμενα και 
αλληλογραφία όπου μπορεί να γίνει παραπομπή για την εξακρίβωση των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών.  

Συμβατικά τεύχη  Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της ΕΣΔι και του αναδόχου, καθώς και όλα τα 
τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά 
ισχύος:  

α. τη Σύμβαση,  
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β. την Απόφαση Κατακύρωσης  

γ. την Προσφορά (Τεχνική και Οικονομική) του Αναδόχου και,  

δ. τη Διακήρυξη.  

Συμβατική Τιμή  Το συνολικό τίμημα της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) αναθέτει και ο ανάδοχος αναλαμβάνει, 
έναντι της αμοιβής ………….. της παρούσας την υλοποίηση του Υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» της πράξης 
«ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΔι 2018-2021» ή  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» 
της πράξης «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ 2014-2021» με Κωδικό ΟΠΣ 
(MIS) 5000233, που στο εξής θα αναφέρεται ως «προμήθεια». Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της από …………… ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
και της υπ’ αριθμ. [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.] απόφασης κατακύρωσης της Διευθύντριας  Οικονομικού 
Προγραμματισμού  και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔι. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω 
της ΣΑΕ 4201 του Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και έχει λάβει κωδικούς ενάριθμους 
Πράξης 2018ΣΕ42010000 και 2016ΣΕ42010000. 
 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) :30213100-6 , 30213300-8, 48820000-2, 30233100-2, 48810000-9, 
48620000-0, 48761000-0, 48730000-4, 32510000-1, 32420000-3, 32420000-3 

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 

 
Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα Παραρτήματα της παρούσας, τα 
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1 Η σύμβαση διαρκεί από την υπογραφή της έως την ………….. (……Ημέρες). 

Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

3.2 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. 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 
13 της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

H παραλαβή του υπό προμήθεια εξοπλισμού  γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 
προμηθειών  της ΕΣΔι . Κατά την διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 
έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  
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Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι ο προμηθευόμενος εξοπλισμός δεν ανταποκρίνεται 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 καταλληλότητα του εξοπλισμού και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις 
σχετικές ανάγκες. 

Σε περίπτωση που κατά το στάδιο της προσωρινής παραλαβής-παράδοσης των προμηθευόμενων τίτλων 

διαπιστώνονται παραδόσεις με προβλήματα ή ελλείψεις, τότε ο ανάδοχος πρέπει άμεσα να 

αντικαταστήσει τα ελαττωματικά είδη, όπως θα του ζητηθεί εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή μέσα 

σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο που τίθεται από αυτήν. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση του εξοπλισμού, πέραν των χρονικών ορίων που 

προβλέπονται παραπάνω ή άπρακτης παρόδου της προθεσμίας αντικατάστασης, η αναθέτουσα αρχή 

διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο καθώς και να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε 

περαιτέρω θετικής ή αποθετικής ζημίας. Επιπλέον, η μη τήρηση της προθεσμίας παράδοσης του 

εξοπλισμού επισύρει πρόστιμο που υπολογίζεται ανάλογα με την καθυστέρηση, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδια αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του εν λόγω προμηθευόμενου 
εξοπλισμού, 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 της σύμβασης και να 
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Η προσωρινή παράδοση-παραλαβή αφορά στον έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας του υπό προμήθεια 

εξοπλισμού. Η προσωρινή παραλαβή γίνεται από την Επιτροπή παραλαβής της ΕΣΔι και ολοκληρώνεται 

εντός 5 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης για κάθε προμηθευτή, οπότε συντάσσεται το σχετικό 

πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής-παράδοσης.  

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος φέρει οποιοδήποτε κίνδυνο μέχρι την οριστική παράδοση του υπό 

προμήθεια εξοπλισμού. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδια αποφαινόμενο όργανο με απόφασή 
του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 
των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή 
την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν. 
4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να υποβάλει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδια αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Η προμήθεια του εξοπλισμού από τον ανάδοχο και η παραλαβή τους από την ΕΠΕ, γίνονται υποχρεωτικά 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 5 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των…. (ολογράφως και αριθμητικώς)…..€, 
ήτοι…(ολογράφως και αριθμητικώς)…€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, 
νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες 
οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του αναδόχου, τα έξοδα μεταφοράς και 
φορτοεκφόρτωσης, που απαιτούνται για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω 
επιβάρυνση της ΕΣΔι. 

ΑΡΘΡΟ 6 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

6.1.Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 
παραλαβή του εξοπλισμού. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

6.2. Toν ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της προμήθειας στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Πέραν του συμβατικού τιμήματος ο ανάδοχος δεν έχει καμία απαίτηση κατά της αναθέτουσας αρχής για 
δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση της σύμβασης εξ αφορμής αυτού. 

ΑΡΘΡΟ 7 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. [ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ] εγγυητική επιστολή 
της [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑΣ] Τράπεζας συνολικού ποσού Ευρώ [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] και [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] λεπτών 
[ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €] που αντιπροσωπεύει το 5% του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ του ΕΡΓΟΥ  για την καλή και 
εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

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. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 8 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

8.1 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για 

την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 

προκληθεί στην ΕΣΔι ή σε τρίτους υποχρεούται μόνος ο συγκεκριμένος ανάδοχος προς την 

αποκατάστασή της. Έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του κάθε διαπίστωση ελαττώματος ή 

παραλείψεως που διαπιστώνεται από την ΕΣΔι. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη που γνωστοποιείται 

εγγράφως πρέπει να επανορθώνεται από τον ανάδοχο μέσα σε εύλογη προθεσμία που καθορίζεται από 

την σύμβαση ή τάσσεται κατά περίπτωση από την ΕΣΔι. Ο ανάδοχος έχει την  υποχρέωση να 

επανορθώνει τα ως άνω ελαττώματα ή παραλείψεις, τόσο κατά την διάρκεια εκτέλεσης του 

αντικειμένου της σύμβασης όσο και μέχρι την οριστική παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών. 

Ο αντισυμβαλλόμενος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια του υπό προμήθεια  εξοπλισμού που 

θα παραδοθούν στην αναθέτουσα αρχή σε εκτέλεση της σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία παραλαβής 

τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημίας, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή ακόμη και 
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αντικατάστασή τους. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την ΕΣΔι, 

υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 

που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της ΕΣΔι. Η ΕΠΕ έχει το δικαίωμα, σε 

περίπτωση που κρίνει ότι η προμήθεια δεν εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, να 

εκφράσει γραπτώς και αιτιολογημένα τις απόψεις της. Ο ανάδοχος λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της 

ΕΠΕ, θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, μηδέ εξαιρουμένης και της αναδιοργάνωσης ή αντικατάστασης 

μέρους του προσωπικού του, που ασχολείται με τη συγκεκριμένη προμήθεια, ώστε να εξασφαλισθεί η 

έγκαιρη και ορθή εκτέλεσή του. 

Ο ανάδοχος φέρει ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης. Ευθύνεται δε για 

κάθε είδους βλάβη ή έλλειψη από οιανδήποτε αιτία και εάν προέρχεται. 

Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να επανορθώσει τα διαπιστωθέντα ελαττώματα ή παραλείψεις ή 

σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προς επανόρθωση προθεσμία, η επανόρθωση γίνεται 

από την ΕΣΔι και αφαιρείται αυτοδικαίως από το συμβατικό αντάλλαγμα. 

8.2 Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής 

Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να διαθέτει στον αντισυμβαλλόμενο όλες τις πληροφορίες που της είναι 

απαραίτητες για την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας. 

8.3 Κοινές υποχρεώσεις Αναδόχου – Αναθέτουσας Αρχής 

Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης των συμβαλλομένων σε κάθε έγγραφο ορίζεται στις τρεις 3 εργάσιμες 
μέρες από την αποδεδειγμένη παραλαβή του. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει απάντηση, το 
περιεχόμενο του εγγράφου θεωρείται αποδεκτό. 

Στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης σχετικά με τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στις διάφορες 
δραστηριότητες του έργου θα ισχύουν τα ακόλουθα: 

Η γλώσσα συνεργασίας των στελεχών της αναθέτουσας αρχής και του Αναδόχου θα είναι η Ελληνική, σε 
γραπτό και προφορικό λόγο. 

Για την τυπική αλληλογραφία θα χρησιμοποιείται η Ελληνική γλώσσα. 

8.4 Πρόσθετες υποχρεώσεις σε περίπτωση Ένωσης 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση, θα είναι από κοινού και 
εις ολόκληρο έκαστο εξ’ αυτών υπεύθυνο έναντι της αναθέτουσας αρχής για την εκπλήρωση όλων των 
απορρεουσών από τη σύμβαση υποχρεώσεών τους, ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής και του 
προσώπου (φυσικού ή νομικού) που προσφέρει το αντικείμενο της σύμβασης ή ενεργεί γενικότερα για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ένωσης. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί 
κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση 
δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της αναθέτουσας αρχής, ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από 
τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση της σύμβασης. 

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. 
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ΑΡΘΡΟ 9 ΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΚΙΝΔΥΝΟΙ-ΖΗΜΙΑ 

Η αναθέτουσα αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν φθορά 
ή καταστροφή του αντικειμένου της σύμβασης ή από κάθε άλλη αιτία, μέχρι την ημερομηνία οριστικής 
παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης. 

Μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, και μόνο τότε, ο ανάδοχος απαλλάσσεται 
από τις πιο πάνω υποχρεώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 10 ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Ο ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την αναθέτουσα αρχή σε περίπτωση φθοράς ή καταστροφής του 
αντικειμένου στις εγκαταστάσεις της, αν τα περιστατικά οφείλονται σε πράξεις ή παραλήψεις του 
προσωπικού του αναδόχου και των καθ’ οιονδήποτε τρόπον μετ’ αυτού συνδεομένων για την εκτέλεση 
της προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 11 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Επιπροσθέτως, ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση, 
χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, εκτός από τις περιπτώσεις που 
υπαγορεύονται από τις Αρχές, π.χ. το Χρηματιστήριο, και την τυχόν συμμετοχή του σε άλλους 
διαγωνισμούς, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι 
στην αναθέτουσα αρχή και δεν δεσμεύει την αναθέτουσα αρχή με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη 
γραπτή της συναίνεση. 

Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία της αναθέτουσας αρχής που θα περιέλθουν στην αντίληψη του 
αναδόχου (γραπτά και προφορικά) κατά την υλοποίηση της σύμβασης αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά 
και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο ανάδοχος και η αναθέτουσα αρχή 
κρατούν μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από την εκτέλεση της 
Σύμβασης και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, και στους καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο μετ’ αυτού συνδεόμενους για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος και η αναθέτουσα αρχή αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους 
ασχολούνται άμεσα με το αντικείμενο της σύμβασης και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι είναι εν 
γνώσει και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας. Ο ανάδοχος επιβάλλει αυτή την υποχρέωση 
στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού συνδεόμενους για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες είναι 
εμπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε είδους υλικό που η αναθέτουσα αρχή θα παραδώσει στον 
ανάδοχο, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της σύμβασης. 

Καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης και μετά την λήξη ή λύση αυτής, το προσωπικό του αναδόχου θα 
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί 
όλες τις προϋποθέσεις προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές προσδιορίζονται 
στην κείμενη νομοθεσία και οφείλει αποζημίωση στην αναθέτουσα αρχή για οποιαδήποτε ζημία, θετική 
ή αποθετική άμεση ή έμμεση προκύψει από την παράβαση της σχετικής νομοθεσίας. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία στους χώρους 
που θα προσδιορίζονται στη σύμβαση και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειό-
μενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να ενημερώνει την αναθέτουσα αρχή για τα μέτρα που παίρνει στην κατεύθυνση αυτή. 

Ειδικότερα, ο ανάδοχος υποχρεούται, ως ενεργών την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
να εκτελεί την εργασία κατ’ εντολή της αναθέτουσας αρχής, και βαρύνεται αναλόγως με όλες τις 
υποχρεώσεις της αναθέτουσας αρχής που προκύπτουν από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. Σε κάθε 
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περίπτωση παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων του αναδόχου, πέραν από τα ειδικά προβλεπόμενα 
στη διακήρυξη ή τη σύμβαση, ισχύουν και οι κυρώσεις του Ν.2472/1997. 

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του 
αναδόχου, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας», να κοστολογήσει και να απαιτήσει πληρωμή για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή 
αποθετικές ζημιές που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να προβεί στην καταγγελία 
της σύμβασης, εξαιτίας υπαιτιότητας του αναδόχου, κηρύσσοντάς τον έκπτωτο. 

ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Η αναθέτουσα αρχή αποκτά όλα τα απαραίτητα δικαιώματα επί  κάθε σχετικού έγγραφου, που 
αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. 

Ο ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία 
στην αναθέτουσα αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 13 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

13.1. 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 των παρατάσεων και τα αναφερόμενα στα 
παραρτήματα της παρούσας. 

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

13.2.Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να υποβάλει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδια αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

ΑΡΘΡΟ 14 ΠΤΩΧΕΥΣΗ  

Εάν ο ανάδοχος κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ή σε αναγκαστική διαχείριση ή εκδοθεί εντολή 
κατάσχεσης εναντίον του ή συμβιβαστεί με τους πιστωτές του ή αρχίσει να διαλύεται χωρίς τούτο να 
αποτελεί εκούσια διάλυση με σκοπό την ανασυγκρότηση ή συγχώνευση και συνέχιση των εργασιών του, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται να τερματίσει τη Σύμβαση πάραυτα με έγγραφη δήλωσή της προς τον 
ανάδοχο, το σύνδικο ή τον εκκαθαριστή ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο ανατίθεται η εκτέλεση αυτής της 
σύμβασης. 
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Αν ισχύει ένα από τα παραπάνω περιστατικά ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην αναθέτουσα 
αρχή δωρεάν πάσης φύσεως έγγραφα τα οποία ήλθαν στην κατοχή του κατά την εκτέλεση της σύμβασης 
(π.χ. φωτοτυπίες ταυτοτήτων, διαβατηρίων κ.λ.π). 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και οποιοδήποτε από τα μέλη του κηρυχθεί σε 
κατάσταση πτώχευσης ή σε αναγκαστική διαχείριση ή τεθεί σε εκκαθάριση είναι δυνατόν, εκτός από τον 
τερματισμό της σύμβασης, να συνεχισθεί η εκτέλεση της σύμβασης από τους υπόλοιπους μετέχοντες 
στην Κοινοπραξία, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν την σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, είτε 
μόνοι τους, είτε συμπράττοντας με άλλον σε αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, εφόσον ζητηθεί 
από τους υπόλοιπους μετέχοντες στην Ένωση/Κοινοπραξία εντός εύλογου χρόνου και εγκριθεί από την 
αναθέτουσα αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 15 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής, ή οποιοδήποτε 
δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο. 

ΑΡΘΡΟ 16 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

Παράταση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΠΕ και έκδοση 
σχετικής απόφασης της αναθέτουσας αρχής. Παράταση γίνεται σε περίπτωση ύπαρξης σοβαρότατων 
λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης υλοποίησής του ή στην περίπτωση που 
συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία (δεν επιβάλλονται κυρώσεις). 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. 

ΑΡΘΡΟ 17 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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. 

Η καταγγελία της σύμβασης είναι δυνατόν να γίνει από την αναθέτουσα αρχή για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, οποτεδήποτε, χωρίς αποζημίωση, με έγγραφη πλήρως αιτιολογημένη καταγγελία, της 
οποίας τα αποτελέσματα αρχίζουν 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 18 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΕΛΕΓΧΟΙ 

18.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχθεί τη συμπερίληψη της προμήθειας στον κατάλογο των 
δράσεων / έργων που χρηματοδοτούνται από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου 
Τομέα 2014-2020» και στον οποίο δημοσιοποιούνται ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με το 
δικαιούχο, τον τίτλο του Έργου και το ύψος της χρηματοδότησης που του χορηγείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
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18.2 Καθόσον το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), η αναθέτουσα αρχή 
υποχρεούται να δέχεται ελέγχους από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. και της Ελλάδας, όπως αυτά 
προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης και διαχείρισης έργων 
συγχρηματοδοτούμενων μέσω του ΕΣΠΑ. Στους ελέγχους αυτούς ενδέχεται μέρος της διαδρομής 
ελέγχου να αποτελέσει και ο Ανάδοχος του εν λόγω Έργου. 

18.3 Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του αντικειμένου, 
γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές 
υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 19 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο 
Αστικός Κώδικας.  

Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, η οποία θα αφορά 
στην εκτέλεση, στην εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών που δημιουργούνται 
από τη σύμβαση, θα λυθεί από αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται η έδρα της ΕΣΔΙ, 
εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης μαζί με τα παραρτήματά της κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο 
οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν 
ρυθμίζονται από αυτή ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι – αντιφατικοί όροι και διατάξεις 
αυτής, ισχύουν όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: 

α. η [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ] απόφαση κατακύρωσης αποτελεσμάτων Διαγωνισμού 

β. η από [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ] προσφορά του αναδόχου 

γ. η από …………….. διακήρυξη της αναθέτουσας αρχής 

ΑΡΘΡΟ20ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 
203, 206, 207, 213, 218 και 220 του ν. 4412/2016, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 
ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα 
(30)ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής 
αποφασίζει το αρμόδια αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.  

ΑΡΘΡΟ 21 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του αν η 
παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία 
αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι ο ανάδοχος που πλήττεται από το περιστατικό ανωτέρας 
βίας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις του γεγονότος 
ανωτέρας βίας. Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά 
απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν 
την ανωτέρα βία και δεδομένου ότι εντός αυτών των 20 ημερών κατέβαλε όλες τις απαραίτητες 
προσπάθειες να αποκαταστήσει μερικώς ή ολικώς την παράλειψη αυτή αλλά αποδεδειγμένα δεν 
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κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην 
αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν 
προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την 
ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

ΑΡΘΡΟ 22 ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα. 

Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον ανάδοχο η σύνταξη της σύμβασης και σε άλλη γλώσσα, ο ανάδοχος 
αναλαμβάνει με ευθύνη και έξοδά του την επίσημη μετάφραση του Ελληνικού κειμένου. Μεταξύ των 
δύο κειμένων που θα υπογραφούν αυθεντικό θεωρείται το Ελληνικό κείμενο, το οποίο και κατισχύει σε 
κάθε περίπτωση. 

ΑΡΘΡΟ 23 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Οι προβλεπόμενες από την παρούσα σύμβαση έγγραφες γνωστοποιήσεις και δηλώσεις πρέπει να 
γίνονται στην ελληνική γλώσσα και να διαβιβάζονται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή και απόδειξη 
παραλαβής ή με fax, σε κάθε περίπτωση στα στοιχεία επικοινωνίας των μερών που αναγράφονται 
παρακάτω: 

Προς την ΕΣΔι: Προς τον Ανάδοχο: 

Όνομα: Όνομα Αντικλήτου: 

Ιδιότητα: Ιδιότητα: 

Διεύθυνση: Διεύθυνση: 

Οδός: Οδός: 

Αριθμός: Αριθμός: 

Τ.Κ: Τ.Κ: 

Πόλη: Πόλη: 

Τηλέφωνο: Τηλέφωνο: 

Φαξ: Φαξ: 

E-mail: E-mail: 

 

Η παρούσα σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε 
τέσσερα (4) πρωτότυπα. Από τα τέσσερα (4) πρωτότυπα, τα τρία κατατέθηκαν στην αναθέτουσα αρχή 
και ένα έλαβε ο ανάδοχος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

 

___________________________    ___________________________________  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Τμήμα Α 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]  

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Φορητοί Υπολογιστές 200     

2 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 12     

3 Server 2     

4 Storage NAS 1     

5 Environmental Monitoring Systems 1     

6 
Αναβάθμιση Λογισμικού Εξυπηρετητών 

Servers 
2     
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7 115 άδειες χρήσης Antivirus 115     

8 Firewall 1     

9 Back Up Software 1     

 ΣΥΝΟΛΟ      
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Τμήμα Β: 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]  

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Νέα σημεία πρόσβασης (access points)  14     

2 Κονσόλα διαχείρισης ασύρματου δικτύου 1     

3 Switch δικτύων 24 θέσεων 1     

 ΣΥΝΟΛΟ      
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