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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ 
 
 
 
  

 

Ειδική Υπηρεσία 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ  
Μονάδα Β’  

  Αθήνα, 15/11/2019 
Αρ. Πρωτ:  631 

Διεύθυνση: Κοραή 4, 105 64 Αθήνα 
Πληροφορίες: Χαράλαμπος Φλώρος 
Τηλέφωνο: 210 3231272-3 
Fax: 210 3231279 
Email: chfloros@mou.gr  

                         
                                      ΑΠΟΦΑΣΗ 

     

 
 
ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ». 
 

      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

            ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 
Α. τις διατάξεις, 

1. του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».  

2. του Π.Δ. 134/2017 (ΦΕΚ Α΄/168/06.11.2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α’/18-7-2018). 

3. του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/09.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

4. του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων». 

5. του π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/17-07-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων». 

6. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

7. του 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” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», όπως 
ισχύει. 
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8. του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεως 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 
161/Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις». 

9. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

10. του κανονισμού 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 

11. του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού 
λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον 
αφορά στην αναθεώρηση του CPV 

12. του 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”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. του ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-09-2011) «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», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

15. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

16. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

17. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, 

18. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

19. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

20. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

21. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.». 

22. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 
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Τις αποφάσεις 

1. τη με αρ.  83071/ΕΥΘΥ/781 (ΦΕΚ 2643/Β΄/25-08-2016) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών για τη «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας  Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 

2. τη με αρ. 134453/2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2857/Β΄/28-12-2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης 46274 (ΦΕΚ 2573/Β/26-09-2014)», όπως ισχύει. 

3. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

4. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

5. Την με αριθ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 5968/31.12.18) «Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (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» όπως ισχύει. 

6. Τη με αρ. πρωτ. 13181/18.07.2017 αρ. ΟΠΣ: 2070, ΚΩΔ. ΑΝΑΔ 27, ΑΔΑ: 691Τ465ΧΙ8-ΗΙΦ, πρόσκληση για 
υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 
Διά Βίου Μάθηση». 

7. Τη με αριθμ. 1919/30.03.2018, ΑΔΑ:ΨΣ3Ρ465ΧΙ8-ΩΤΖ, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 
414/17.07.2018, ΑΔΑ:6ΥΕΝ465ΧΙ8-ΦΨΤ, Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο « Μηχανισμός επιτήρησης 
της αγοράς εργασίας – Θεσμική ενδυνάμωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ)» στο Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με MIS 5010995. 

8. Την με αριθμ. πρωτ. 367/02.08.20192019, ΑΔΑ: Ψ7ΒΟ465Θ1Ω-Δ1Ηαπόφαση κήρυξης του διαγωνισμού 
1/2019, α/α ΕΣΗΔΗΣ:65354 για την προμήθεια: «Ανανέωση εξοπλισμού και ενοποίηση εξοπλισμού» του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ως άγονου. 

9. Την με αριθμ. Πρωτ. 5567/7.11.2019 διατύπωση θετικής γνώμης της Α.Δ του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ επί του 
σχεδίου διακήρυξης.  

Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγμένη Πράξη: «Μηχανισμός επιτήρησης της αγοράς 
εργασίας – Θεσμική ενδυνάμωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5010995 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με κωδικό 
πράξης (ενάριθμο) 2018ΣΕ33410002 της ΣΑΕ 3341. 
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Αποφασίζουμε 

 
Τη διενέργεια Δημόσιου διαγωνισμού, διακήρυξη 2/2019,  με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση συμβάσεων 
με προϋπολογισμό ανώτερου του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας για την προμήθεια: «Ανανέωση 
εξοπλισμού και ενοποίηση εξοπλισμού» του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, συνολικού προϋπολογισμού 
διακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (239.989,60 €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης στην παρούσα απόφαση αναλυτικής διακήρυξης. 
 
 
 
 
 

                                                                              
   

   
   

 
 
 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα: 

1. Προκήρυξη διαγωνισμού 
2. Διακήρυξη διαγωνισμού με τα παραρτήματα αυτής  
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Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΟΡΑΗ 4
ΑΘΗΝΑ
10564
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
Τηλέφωνο:  +30 2103231273
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: chfloros@mou.gr 
Φαξ:  +30 2103231279
Κωδικός NUTS: EL303
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.epiteliki-ergasias.gov.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους
παραρτημάτων

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Ανανέωση εξοπλισμού και ενοποίηση εξοπλισμού
Αριθμός αναφοράς: 2/2019

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
30213300

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Η παρούσα σύμβαση αφορά στην ενταγμένη στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020 Πράξη, με κωδ. MIS 5010995,
«Μηχανισμός επιτήρησης της Αγοράς Εργασίας/Σώμα επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)». Συγκεκριμένα
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αποτελεί την υλοποίηση του υποέργου 6 με αντικείμενο την «Ανανέωση εξοπλισμού και ενοποίηση εξοπλισμού»
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και στοχεύει στην υποστήριξη των σχεδιαζόμενων δράσεων του φορέα
στο πεδίο του εντοπισμού και καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 30213300-8: Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 30231000-7: Οθόνες και κονσόλες
ηλεκτρονικών υπολογιστών, 30232110-8: Εκτυπωτές λέιζερ, 30216110-0: Σαρωτές για χρήση στον τομέα της
πληροφορικής, 30121200-5: Φωτοαντιγραφικές συσκευές.
Η σύμβαση είναι προϋπολογισμού 193.540,00 χωρίς ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ33410002, κωδ. ΣΕ 3341).

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 193 540.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
30231000
30232110
30216110
30121200

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3
Κωδικός NUTS: EL4
Κωδικός NUTS: EL5
Κωδικός NUTS: EL6
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν σε κατά τόπους υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. σε όλη την Ελλάδα σύμφωνα
με το συνημμένο στη διακήρυξη πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η προμήθεια συνοπτικά περιλαμβάνει την ανανέωση εξοπλισμού του Σ.ΕΠ.Ε. με την αγορά desktop
υπολογιστών, οθονών και περιφερειακών, που θα χρειαστεί για την υποστήριξη των σχεδιαζόμενων δράσεων
του φορέα στο πεδίο του εντοπισμού και της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας. Οι συγκεκριμένες ανάγκες
ανανέωσης εξοπλισμού και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών προέκυψαν ύστερα από
την καταγραφή αναγκών, που πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Υποστήριξης του Σ.ΕΠ.Ε., καθώς και την
ανάλυση των απαιτήσεων των υπόλοιπων παρεμβάσεων της Πράξης «Μηχανισμός επιτήρησης της αγοράς
εργασίας – Θεσμική ενδυνάμωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ)».
Ειδικότερα, με την υλοποίηση του παρόντος έργου θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια εξοπλισμού στα είδη
και στις ποσότητες που αναγράφονται παρακάτω με ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές που
αποτυπώνονται στους πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος II της διακήρυξης.
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει
την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό
και ως εξής: ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση
μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη της προμήθειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6.1 του
τεύχους διακήρυξης σε ενενήντα (90) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης στις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε.
όπως αναγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης.
Περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη στις ποσότητες που αναγράφονται δίπλα τους:
1 Προσωπικοί Υπολογιστές (Small Form Factor-SFF) με Εξωτερική Μνήμη Flash Disk USB, τεμάχια: 170
2 Οθόνες, τεμάχια: 255
3 Εκτυπωτές Μονόχρωμοι Α4, Τεμάχια: 68
4 Πολυμηχανήματα Μονόχρωμα Α4, Τεμάχια: 55
5 Πολυμηχανήματα Έγχρωμα Α4, Τεμάχια: 10
6 Σαρωτές Εγγράφων Α4 (Sheetfed), Τεμάχια: 62

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 193 540.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 90
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η παρούσα σύμβαση αφορά στην ενταγμένη στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020 Πράξη, με κωδ. MIS 5010995

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
εμπορική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
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 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
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επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Επίσης:
α1) Οι παραγωγοί ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ), σύμφωνα με την Υ.Α. οικ. 181504/2016 (ΦΕΚ 2454Β).
α2) Οι διανομείς υποχρεούνται να διακινούν προϊόντα ΗΗΕ των οποίων οι παραγωγοί είναι καταχωρημένοι στο
Μητρώο Παραγωγών του άρθρου 17 της υπ. αριθ. Η.Π. 23615/651/Ε.103 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1184 Β/2014).
β1) Οι παραγωγοί συσκευασιών, οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, απαιτείται να έχουν
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 4Β του Ν. 2939/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β2) Οι διακινητές συσκευασμένων προϊόντων υποχρεούνται να μην διακινούν προϊόντα των οποίων οι
παραγωγοί δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 4Β του Ν. 2939/01 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν, ως ελάχιστη προϋπόθεση, μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών
(3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2016, 2017, 2018) τουλάχιστον τριακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες
ευρώ (386.000,00 €). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα
μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών, για όσες διαχειριστικές χρήσεις
δραστηριοποιείται, θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ανωτέρω ποσό.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται:
Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα τελευταία τρία (3) έτη (2016, 2017, 2018) και μέχρι το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ένα (1) ή περισσότερα συναφή προς το προκηρυσσόμενο έργο, συνολικής καθαρής συμβατικής
αξίας τουλάχιστον εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων ευρώ (193.000,00 €). Η προηγούμενη οικονομική απαίτηση
μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά με περισσότερα συναφή έργα.
Συναφές θεωρείται το έργο που σωρευτικά έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά :
• έχει ως αντικείμενο, την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ ή/και μηχανών γραφείου)
• έχει καθαρή συμβατική αξία χωρίς ΦΠΑ τουλάχιστον είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00)
• έχει υλοποιηθεί εντός των τελευταίων τριών (2016-2017-2018),και μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς
ετών.
Ολοκλήρωση ενός Έργου με επιτυχία νοείται η εντός χρονοδιαγράμματος, προϋπολογισμού, προδιαγραφών
ποιότητας, υλοποίηση ενός έργου. Ως ημερομηνία υλοποίησης νοείται η ημερομηνία που αναφέρεται στο
πιστοποιητικό ή στη βεβαίωση παραλαβής του.
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να εφαρμόζουν μέτρα για
την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών όσον αφορά την προμήθεια του υπό ανάθεση
εξοπλισμού και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης αυτού.
Για την πλήρωση του παρόντος, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών ISO 9001 ή ισοδυνάμου. Τα
σχετικά πιστοποιητικά θα περιέχονται στο φάκελο τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου κατά την υποβολή της
προσφοράς.

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
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III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 16/12/2019
Τοπική ώρα: 16:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 20/12/2019
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και η αποσφράγιση θα γίνει
ηλεκτρονικά, την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται παραπάνω
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση το περιεχόμενο των προσφορών θα είναι διαθέσιμο online σε όλους τους
συμμετέχοντες

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
ΑΘΗΝΑ
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18233
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
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.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ
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 παρ. 1.1 και στο
άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. 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.
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.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση 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.

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr
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Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
ΑΘΗΝΑ
18233
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
15/11/2019

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2019 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  

 

για την προμήθεια 

«Ανανέωση εξοπλισμού και ενοποίηση εξοπλισμού» 

 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 « Μηχανισμός επιτήρησης της αγοράς εργασίας – Θεσμική ενδυνάμωση του Σώματος Επιθεωρητών 
Εργασίας (ΣΕΠΕ)» κωδ. ΟΠΣ: 5010995 

 

CPV: 30213300-8: Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 30231000-7: Οθόνες και κονσόλες 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, 30232110-8: Εκτυπωτές λέιζερ, 30216110-0: Σαρωτές για χρήση στον τομέα 
της πληροφορικής, 30121200-5: Φωτοαντιγραφικές συσκευές 

 

 

Κριτήριο Ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

 

Προϋπολογισμός: Διακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά 
(239.989,60 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες 

πεντακόσια σαράντα ευρώ (193.540,00 €) , ΦΠΑ: σαράντα έξι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα εννέα ευρώ 
και εξήντα λεπτά (46.449,60 €) 

 

 

Έναρξη υποβολής προσφορών 11/12/2019 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 16/12/2019, ώρα 16:00 

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 20/12/2019, ώρα 11:00 

 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020) 

ΑΘΗΝΑ 2019 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων (ΥΠ.Ε.Κ.Υ.) / Ειδική Υπηρεσία 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠ.Ε.Κ.Υ. 

Ταχυδρομική διεύθυνση Κοραή 4 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 10564 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL3 Αττική 

Τηλέφωνο 210 3231273 

Φαξ 210 3231279 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  chfloros@mou.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Χαράλαμπος Φλώρος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) http://www.ypakp.gr  

www.epiteliki-ergasias.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων/ Ειδική Υπηρεσία Επιτελική 
Δομή ΕΣΠΑ ΥΠ.Ε.Κ.Υ. και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη 
Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ 1.5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296): 

«α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες». Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι o ν.4412/16. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

β) Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες και από την διεύθυνση του ΥΠ.Ε.Κ.Υ.στο διαδίκτυο: 
www.ypakp.gr » Προσκλήσεις » Διακηρύξεις καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 
ΥΠ.Ε.Κ.Υ., στη διεύθυνση (URL): www.epiteliki-ergasias.gov.gr στη διαδρομή : www.epiteliki-ergasias.gov.gr  
» Νέα - Ανακοινώσεις. 

γ) Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, στην 
διεύθυνση: https://ebs.eprocurement.gov.gr  

mailto:chfloros@mou.gr
http://www.ypakp.gr/
http://www.epiteliki-ergasias.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ypakp.gr/
http://www.ypakp.gr/index.php?ID=MZN4ryxlT15qEbfR
http://www.ypakp.gr/index.php?ID=2Gj5IWpoPFtBWYn8
http://www.epiteliki-ergasias.gov.gr/
http://www.epiteliki-ergasias.gov.gr/
http://www.ypakp.gr/index.php?ID=MZN4ryxlT15qEbfR
https://ebs.eprocurement.gov.gr/
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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.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. έργου 2018ΣΕ33410002, κωδ. ΣΕ 3341).  
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 6, «Ανανέωση εξοπλισμού και ενοποίηση εξοπλισμού» της 
Πράξης : « Μηχανισμός επιτήρησης της αγοράς εργασίας – Θεσμική ενδυνάμωση του Σώματος 
Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ)» κωδ. ΟΠΣ: 5010995, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με την απόφαση με αρ. πρωτ. 
1919/30.03.2018, ΑΔΑ:ΨΣ3Ρ465ΧΙ8-ΩΤΖ, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-
2020, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 414/17.07.2018, ΑΔΑ:6ΥΕΝ465ΧΙ8-ΦΨΤ απόφαση  και έχει 
λάβει κωδικό MIS 5010995.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) 
και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.  

Το υποέργο θα υλοποιηθεί με χρήση ρήτρας ευελιξίας ΕΤΠΑ (άρθρο 98 του Κανονισμού 
αριθ.1303/2013). 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Η παρούσα σύμβαση αφορά στην ενταγμένη στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020 Πράξη, με κωδ. MIS 5010995, 
η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης μέσω της 
προτυποποίησης «Μηχανισμού επιτήρησης της Αγοράς Εργασίας/Σώμα επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)», 
ο οποίος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την καταπολέμηση της αδήλωτης και ατελώς δηλωμένης 
εργασίας και την ανάπτυξη νέων εργαλείων και συστημάτων και αποτελεί μέρος εξειδίκευσης του Σχεδίου 
Δράσης για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας που εκπόνησε το ΥΠΕΚΑΑ. Το Σχέδιο εγκρίθηκε από 
την Ε.Ε. στις 30.6.2017 (DG Employment and Social Affairs and Inclusion/2017/3292761/30.6.2017) και 
επικαιροποιήθηκε τον 11/2017. Επίσης αξιοποιεί στοιχεία και βρίσκεται σε εναρμόνιση με το Ν. 4488/ΦΕΚ 
Α/13.9.2017. 
Συγκεκριμένα αποτελεί την υλοποίηση του υποέργου 6 με αντικείμενο την «Ανανέωση εξοπλισμού και 
ενοποίηση εξοπλισμού» του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και στοχεύει στην υποστήριξη των 
σχεδιαζόμενων δράσεων του φορέα στο πεδίο του εντοπισμού και καταπολέμησης της αδήλωτης 
εργασίας. 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 30213300-8: Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 30231000-7: Οθόνες και 
κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών, 30232110-8: Εκτυπωτές λέιζερ, 30216110-0: Σαρωτές για χρήση 
στον τομέα της πληροφορικής, 30121200-5: Φωτοαντιγραφικές συσκευές. 

Είναι σημαντικό για την αποφυγή της πολυδιάσπασης που θα δημιουργούσε η κατάτμηση σε τμήματα, σε 
βάρος της ταχύτητας, αποτελεσματικότητας και του διοικητικού συντονισμού της  προμήθειας που 
περιγράφεται παραπάνω ο μη επιμερισμός της σε χωριστά τμήματα. 

 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων 
εννιακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (239.989,60 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ευρώ (193.540,00 €) , 
ΦΠΑ: σαράντα έξι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (46.449,60 €). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6, παρ. 6.1 και το Παράρτημα Ι.  
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και των 
παραδοτέων αυτής, δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.  

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

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

1. του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα».  

2. του Π.Δ. 134/2017 (ΦΕΚ Α΄/168/06.11.2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4554/2018 
(ΦΕΚ 130/Α’/18-7-2018). 

3. του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/09.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

4. του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων». 

5. του π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/17-07-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και 
Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων». 

6. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

7. του 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” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

8. του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεως Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 
του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις». 

9. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

10. του κανονισμού 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 , περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 

11. του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του 
κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση του CPV 

12. του 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”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. του ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-09-2011) «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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

15. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

16. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

17. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

18. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

19. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 

20. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

21. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.». 

22. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Τις αποφάσεις 

1. τη με αρ.  83071/ΕΥΘΥ/781 (ΦΕΚ 2643/Β΄/25-08-2016) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών για τη «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας  
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 

2. τη με αρ. 134453/2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2857/Β΄/28-12-2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των 
δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης 46274 (ΦΕΚ 2573/Β/26-09-2014)», όπως ισχύει. 

3. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

4. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

5. Την με αριθ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 5968/31.12.18) 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) 
υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
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2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» όπως ισχύει. 

6. Τη με αρ. πρωτ. 13181/18.07.2017 αρ. ΟΠΣ: 2070, ΚΩΔ. ΑΝΑΔ 27, ΑΔΑ: 691Τ465ΧΙ8-ΗΙΦ, 
πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 

7. Τη με αριθμ. 1919/30.03.2018, ΑΔΑ:ΨΣ3Ρ465ΧΙ8-ΩΤΖ, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 
414/17.07.2018, ΑΔΑ:6ΥΕΝ465ΧΙ8-ΦΨΤ, Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο « Μηχανισμός 
επιτήρησης της αγοράς εργασίας – Θεσμική ενδυνάμωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας 
(ΣΕΠΕ)» στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με MIS 
5010995. 

8. Την με αριθμ. πρωτ. 367/02.08.20192019, ΑΔΑ: Ψ7ΒΟ465Θ1Ω-Δ1Η απόφαση κήρυξης του 
διαγωνισμού 1/2019, α/α ΕΣΗΔΗΣ:65354 για την προμήθεια: «Ανανέωση εξοπλισμού και 
ενοποίηση εξοπλισμού» του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ως άγονου. 

9. Την με αρ. πρωτ. 572/30.10.2019 συνολική αλληλογραφία με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για 
αναθεώρηση των τεχνικών προδιαγραφών, ποσοτήτων και των τόπων παράδοσης του προς 
προμήθεια εξοπλισμού. 

10. Την με αριθμ. Πρωτ. 5567/7.11.2019 διατύπωση θετικής γνώμης της Α.Δ του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ επί 
του σχεδίου διακήρυξης.  

Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγμένη Πράξη: «Μηχανισμός επιτήρησης της αγοράς 
εργασίας – Θεσμική ενδυνάμωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ)» με Κωδικό ΟΠΣ 
5010995 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση» με κωδικό πράξης (ενάριθμο) 2018ΣΕ33410002 της ΣΑΕ 3341. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η υποβολή προσφορών στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. αρχίζει μετά το πέρας του διαστήματος εντός 
του οποίου είναι δυνατόν να παρασχεθούν διευκρινίσεις, ήτοι την Τετάρτη 11/12/2019. 

Σε κάθε περίπτωση ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών, από το χρόνο αποστολής της 
διακήρυξης προς δημοσίευση, θα είναι κατ΄ελάχιστον τριάντα (30) ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 
1&4 του ν.4412/16 καθώς υποβολή προσφορών γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής (ηλεκτρονικής υποβολής) των προσφορών είναι η Δευτέρα 
16/12/2019 και ώρα 16:00 μετά τη λήξη της οποίας δεν είναι δυνατή η υποβολή προσφορών. 

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 Παρασκευή/20/12/2019 και ώρα 11:00. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 15/11/2019 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε τον αριθμό 19-560288-001. 
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Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) όπου έλαβε ΑΔΑΜ: 19PROC005867595.  

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 : 65354-2 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :   www.ypakp.gr στην διαδρομή : www.ypakp.gr » Προσκλήσεις » Διακηρύξεις, στις 18/11/2019 
καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ, στη διεύθυνση (URL): www.epiteliki-
ergasias.gov.gr στη διαδρομή : www.epiteliki-ergasias.gov.gr  » Νέα-Ανακοινώσεις στις 18/11/2019. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους  

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

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 631/15.11.2019 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ19PROC005867595)όπως αυτή έχει 
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με προσωρινό αριθμό 19-560288-
001. 

2. Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της 

3. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  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 12 ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι 04/11/2019 και απαντώνται 
αντίστοιχα, συγκεντρωτικά και ταυτόχρονα σε όλους, στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι 10/12/2019. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να 
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας Αρχής. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή 
για υποβολή προσφορών με το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας. 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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188)1.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 γλώσσα 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 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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 

                                                           
1 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 453-454 του Κ.Π.Δ. και 36 
του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
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στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών παρέχονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. 

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

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στην περίπτωση 
που το έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται – εφόσον το θεωρήσει 
αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης – να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί 
ορισμένη νομική μορφή και η ένωση υποχρεούται να το πράξει. 

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται σε 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των τριών χιλιάδων 
οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (3.870,80 €). Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής 
παρέχεται στο Παράρτημα ΙV της παρούσας. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 21/07/2020, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

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 
2.2.7, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη2 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 

                                                           
2 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  
 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της 

ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα 
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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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. 

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. 

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως σχετικά πιστοποιητικά τα 

οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς (βλ. οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ, ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ-

Ζ9Κ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα 

υποβάλουν εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι3 

                                                           
3 ΕΑΑΔΗΣΥ 2210/19.04.2019 «Διευκρινίσεις ως προς τον  χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται 

από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019». …. τα 
πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας δεν καλύπτουν το προγενέστερο της έκδοσής τους χρονικό 
διάστημα. Λόγω του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τους 
ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να 
καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 
104 παρ. 1 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι  
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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. 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. Τα πρόσωπα που 
αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄και β΄του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 υποχρεούνται να 
γνωστοποιήσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή τυχόν κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων των 
ίδιων ή των συγγενικών τους προσώπων, από τη στιγμή που λαμβάνουν γνώση της εν λόγω σύγκρουσης. Η 
Αναθέτουσα Αρχή, στην περίπτωση εντοπισμού, κατά τη διεξαγωγή των διαδικασιών σύναψης της 
σύμβασης, καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, δεσμεύεται, μετά την έκδοση αιτιολογημένης 
απόφασης, να λάβει, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
επανόρθωση των εν λόγω καταστάσεων, πριν προβεί στον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα κατ΄ 
εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης δ΄της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.   

(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,  
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(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.  

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

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

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

2.2.3.7. 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 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.   

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 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. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
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οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο. 

Επίσης:   

α1) Οι παραγωγοί ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ), σύμφωνα με την Υ.Α. οικ. 181504/2016 (ΦΕΚ 
2454Β).  

α2) Οι διανομείς υποχρεούνται να διακινούν προϊόντα ΗΗΕ των οποίων οι παραγωγοί είναι 
καταχωρημένοι στο Μητρώο Παραγωγών του άρθρου 17 της  υπ. αριθ. Η.Π. 23615/651/Ε.103 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
1184 Β/2014).  

β1) Οι παραγωγοί συσκευασιών, οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, απαιτείται να έχουν 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 4Β του Ν. 2939/01 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

β2) Οι διακινητές συσκευασμένων προϊόντων υποχρεούνται να μην διακινούν προϊόντα των οποίων οι 
παραγωγοί δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 4Β του Ν. 2939/01 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.   

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν ως ελάχιστη προϋπόθεση  ο μέσος ετήσιος κύκλος 
εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2016, 2017, 2018) να είναι τουλάχιστον 
τριακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες ευρώ (386.000,00 €). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος 
κύκλος εργασιών, για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον 
στο ανωτέρω ποσό. 

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 έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς εντός της τελευταίας τριετίας (2016, 2017, 2018) και μέχρι το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ένα (1) ή περισσότερα συναφή προς το προκηρυσσόμενο έργο, συνολικής 
καθαρής συμβατικής αξίας τουλάχιστον εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων ευρώ (193.000,00 €). Η 
προηγούμενη οικονομική απαίτηση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά με περισσότερα συναφή έργα. 

Συναφές θεωρείται το έργο που σωρευτικά έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά :  

• έχει ως αντικείμενο, την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ ή/και μηχανών γραφείου) 

• έχει καθαρή συμβατική αξία χωρίς ΦΠΑ τουλάχιστον είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €)  

• έχει υλοποιηθεί εντός των τελευταίων τριών (2016-2017-2018) και μέχρι το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς, ετών.  

Ολοκλήρωση ενός Έργου με επιτυχία νοείται η εντός χρονοδιαγράμματος,  προϋπολογισμού,  
προδιαγραφών ποιότητας, υλοποίηση ενός έργου. Ως ημερομηνία υλοποίησης νοείται η ημερομηνία που 
αναφέρεται στο πιστοποιητικό ή στη βεβαίωση παραλαβής του. 
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H αποτύπωση των παραπάνω θα γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΕΡΓΟΥ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΘΑΡΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕ Ο 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ/ΠΕΛΑΤΗΣ 

    

   

2.2.7  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να  εφαρμόζουν μέτρα 
για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών όσον αφορά την προμήθεια του υπό 
ανάθεση εξοπλισμού και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης αυτού.   

Για την πλήρωση του παρόντος, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ISO 9001 ή ισοδυνάμου. Τα 
σχετικά πιστοποιητικά θα περιέχονται στο φάκελο τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου κατά την 
υποβολή της προσφοράς. 

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. 

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 της παρούσας 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 VΙ 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. Για την δήλωση πλήρωσης των 
κριτηρίων επιλογής των  παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, αρκεί μόνο η συμπλήρωση της ενότητας α του 
IV μέρους του ΕΕΕΣ. 
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  
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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.  

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 μέσα4 

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 2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

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

Τα κατωτέρω ζητούμενα αποδεικτικά μέσα των παραγράφων Β.1 έως Β.8 προσκομίζονται μόνο από τον 
«προσωρινό ανάδοχο» στο στάδιο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

Τα ζητούμενα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου Β.9 υποβάλλονται μαζί με την τεχνική προσφορά. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά5: 

                                                           
4 Βλ. ΕΑΑΔΗΣΥ 2210/19.04.2019 «Διευκρινίσεις ως προς τον  χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που 

προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019» 
5 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 
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, 
κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. Λόγω του σύντομου 
χρόνου ισχύος αυτών των πιστοποιητικών που αφορούν στην παράγραφο 2.2.3.2 (καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ) και εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς 
πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο 
υποβολής της προσφοράς σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 4412/2016, 
προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι 

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 και προσκόμιση από τον προσωρινό 
ανάδοχο 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 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

                                                                                                                                                                                                 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες 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, και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). 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:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

 από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και 
ευκρινή  φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς 
της περίπτωσης  α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα 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 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 ως άνω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 
οικονομικού φορέα, ψηφιακά υπογεγραμμένη, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με 
την έκδοση του πιστοποιητικού. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.7. 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 οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις ή καταλόγους της χώρας τους. 

Ειδικότερα για την εκπλήρωση των α1, α2, β1 και β2 του άρθρου 2.2.4, προσκομίζουν υπεύθυνη 
δήλωση, υπογεγραμμένη ψηφιακά, όπου αναγράφουν τους αριθμούς ΕΜΠΑ των υπόχρεων (παρ. 1 του 
άρθρου 130 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 

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

• Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των οικονομικών χρήσεων 2016, 2017 και 2018, για 
τις οποίες έχουν καταχωρηθεί ισολογισμοί στο ΓΕΜΗ. Στις περιπτώσεις που υφίσταται σχετική εκ 
του νόμου υποχρέωση προς καταχώρηση ισολογισμών στο ΓΕΜΗ, προσκομίζονται οι σχετικές 
ανακοινώσεις καταχώρησης αυτών από το ΓΕΜΗ. Εάν ο τελευταίος ισολογισμός  έχει αποσταλεί 
προς καταχώρησης αλλά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ο έλεγχος μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, τότε προσκομίζονται μαζί με τον ισολογισμό, η αίτηση 
καταχώρησης και απόδειξη πληρωμής. 





  Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

σελ. [22]    

 

• Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, το οποίο συμμετέχει ως μέλος σε ένωση – 
κοινοπραξία, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου 
αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος.  

• Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι 
υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου περί του κύκλου 
εργασιών της τελευταίας τριετίας (2016, 2017, 2018). 

Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι Ένωση φυσικών ή νομικών ή Κοινοπραξία, η ειδική τεχνική, επαγγελματική 
ικανότητα και η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια η οποία απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο, μπορεί να προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης.  

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. Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό 
φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της 
Α.Α. (άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 

 Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν: 

• Το σχετικό πίνακα της παρ. 2.2.6. συμπληρωμένο, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα παραστατικά 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο. 

• Για την επιτυχή, κατά την έννοια της παραγράφου 2.2.6. ολοκλήρωση ενός έργου: υποβάλλεται: 
α) αν πρόκειται για δημόσιο φορέα, πιστοποιητικό ή βεβαίωση ολοκλήρωσης ή πρωτόκολλο 
παραλαβής που έχει συνταχθεί και υπογραφεί αρμοδίως,  
β) αν πρόκειται για ιδιώτη, βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν υπεύθυνη 
δήλωση του οικονομικού φορέα (υποψήφιου αναδόχου), υπογεγραμμένη ψηφιακά, 
συνοδευόμενη από σχετικό παραστατικό (π.χ τιμολόγιο). Η προσκόμιση μόνο σύμβασης ή/και 
εξοφλημένου τιμολογίου για το έργο δεν αποτελεί επαρκές αποδεικτικό μέσο. 

• Για το οικονομικό μέρος της συμμετοχής τους στην υλοποίηση του έργου που αναφέρουν στον 
σχετικό πίνακα οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισυνάπτουν κατάλληλο αποδεικτικό (π.χ.: σύμβαση, 
συμφωνητικό υπεργολαβίας κλπ). 

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  
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Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

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

Β.7. Οι 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.6 

Β.9. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7 
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν, στο φάκελο τεχνικής προσφοράς κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους, 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 κατά 
ISO9001 ή «ισοδύναμο» σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4412/2016, που να είναι σε ισχύ την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά απορρίπτεται. 

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 στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της 
Διακήρυξης για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος.  

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 σε ποσοστό και 
χωρίς αναφορά οποιουδήποτε ποσού) 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 (άρθρο 1.5), 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 

                                                           
6 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 





  Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

σελ. [24]    

 

«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.  

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

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα 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. 

Ειδικά για την τεχνική προσφορά πρέπει, σύμφωνα και με το σημείο 2.4.3.2 του παρόντος άρθρου, να 
συμπληρωθεί πλήρως, υπογραφεί ψηφιακά και αναρτηθεί και ο πίνακας «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» του παραρτήματος ΙΙ. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 
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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 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 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, 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). Ο σχετικός φάκελος κατατίθεται στο γραφείο 
πρωτοκόλλου της αναθέτουσας, Κοραή 4, Αθήνα, 4ος όροφος, γρ. Δ21, και συνοδεύεται από διαβιβαστικό 
έγγραφο, στο οποίο αναφέρονται σε αριθμημένο κατάλογο τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται. 

Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική 
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς 
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

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

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

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

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

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).  

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη 
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης για τις 
οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 
β) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με 
το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016. 
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 
της παρούσας, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.  

Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν 
ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως 
απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι 
υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν 
λόγω δικαιολογητικά. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία) μέσα από την 
ιστοσελίδα  https://espdint.eprocurement.gov.gr/  το ΕΕΕΣ για τη συγκεκριμένη διακήρυξη. Το αρχείο αυτό 
αναρτάται στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης. 

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το 
αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα  https://espdint.eprocurement.gov.gr/ . Στην 
ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το .xml αρχείο 
του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ. Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, 
συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα 
αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει 
ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο. Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και 
είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή pdf. Σε 
περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη 
ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε 
πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή 
Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή. Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο pdf που 
εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα). Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του 
ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής. 

Η αξιολόγηση του ΕΕΕΣ γίνεται είτε με τη χρήση του αρχείου .pdf είτε με την τηλεφόρτωση του αρχείου 
.xml στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε ( https://espdint.eprocurement.gov.gr/ ). 

Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Το ΕΕΕΣ υπογράφεται από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. 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 αίτησης συμμετοχής ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

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

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, εφόσον προτίθενται να συνεργαστούν με υπεργολάβο, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνουν. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα/τα της σύμβασης το/α οποίο/α υπερβαίνει/ουν σωρευτικά το 
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 
υποβάλλει χωριστά ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 
και Β του Μέρους II και σύμφωνα με το Μέρος ΙΙI του ΕΕΕΣ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους. (βλ. 
Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ, ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) 

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. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη 
μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς. 
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις 
του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

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

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις γενικές προδιαγραφές και τις προδιαγραφές των 
ειδών  που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή.  
Συγκεκριμένα πρέπει να περιλαμβάνει: 

• Συμπληρωμένους πλήρως τους πίνακες (Α 1-7 και Β) του παραρτήματος ΙΙ. Τονίζεται ότι είναι 
υποχρεωτική, επί ποινή απόρριψης, η απάντηση σε όλα τα σημεία των Πινάκων και η παροχή 
όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί, ορθά σύμφωνα 
με τις οδηγίες, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και έναν από τους όρους στον πίνακα Α 1-7 ή 
οποιοδήποτε στοιχείο του πίνακα Β, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο.  

• Τα κατά περίπτωση απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί 
η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών. Ειδικά για το σημείο α/α 2 του Πίνακα Α, 1. ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, να συμπεριληφθούν στο φάκελο τεχνικής προσφοράς οι σχετικές δηλώσεις και 
έγγραφα. 

• Τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό και το λογισμικό (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κτλ). Τα 
ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο, στην οποία 
θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών 
φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Τα τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται από την 
υποχρέωση προσκόμισής τους εντός της προθεσμίας των τριών εργασίμων ημερών από την 
ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Η  αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 
απαιτήσει από τον προσφέροντα να προσκομίσει το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων που 
έχει υποβάλει ηλεκτρονικά και ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της 
προθεσμίας που θα του τεθεί. Σημειώνεται ότι η αναγραφή τιμής ή οιουδήποτε στοιχείου 
παραπέμπει στην Οικονομική Προσφορά στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς αποτελεί λόγο 
απόρριψης της προσφοράς του υποψήφιου 

• Τα πιστοποιητικά που απαιτούνται στην παρ. 2.2.7, όπως αναφέρεται και στο σημείο Β.9 του 
εδαφίου 2.2.9.2 του παρόντος άρθρου. 

• Το αρχείο που παράγεται από τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας του συστήματος και 
υπογράφεται ψηφιακά. 

Η τεχνική προσφορά υποβάλλεται σε συνημμένο αρχείο ψηφιακά υπογεγραμμένο και αξιολογείται με 
βάση τα κριτήρια του άρθρου 2.3 της παρούσας. 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 
όπως περιγράφεται στο πεδίο 2.4.2.4. παραπάνω με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης, με τιμή. Δεν απαιτείται η υποβολή κανενός άλλου αρχείου πλην του παραγόμενου από το 
σύστημα. 

Η τιμή δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πεδίο «ΓΡΑΜΜΕΣ» του διαγωνισμού 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
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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 στο μέρος Β του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 
ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

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 
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ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του 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, 

στ)  η οποία είναι υπό αίρεση 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής 

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

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

•      Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την Παρασκευή 20/12/2019 και ώρα 11:00. 

• 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. 

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 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 
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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. 

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

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014(Α΄ 74) και της παρ. 13 του 
άρθρου 80 του ν.4412/2016 των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2., σημεία 
Β.1-Β.8,  της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.6  αυτής.  

Τα εν λόγω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά ως εξής:  

α) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παράγραφο 2.2.3.1 (2.2.9.2, Β.1.α),  στην περίπτωση γ’ της 
παραγράφου 2.2.3.2 (2.2.9.2, Β.1.γ)  και την περίπτωση β της παραγράφου 2.2.3.3 (2.2.9.2, Β.1.β),  θα 
πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την υποβολή τους, 

β)  τα δικαιολογητικά που αφορούν στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2.2.3.2 (2.2.9.2, Β.1.β) πρέπει να 
είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, διαφορετικά, εφόσον δεν αναγράφεται ο χρόνος ισχύος τους, 
να έχουν εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την υποβολή τους, 

γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παράγραφο 2.2.4 (Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας) και τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, 

δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της ειδική πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. 





  Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

σελ. [32]    

 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
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 μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες.  

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

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 2.2.6 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) 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 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 
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ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  ποσοστό 15% 7 στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 
50% 8 στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

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

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της προβλεπόμενης στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 

προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ, ή  

σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 

της ΑΕΠΠ, και  

σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επ’ αυτής, με 

την επιφύλαξη χορήγησης προσωρινής διαταγής  κατά τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ.4 του 

άρθρου 372 του ν.4412/2016  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει, έπειτα 
από σχετική πρόκληση, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό 
του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν.4412/2016  και μόνον στην περίπτωση 
του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της 
απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του 
Ν.4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή 
Διαγωνισμού), το οποίο και συντάσσει σχετικό πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση χωρίς να απαιτείται 
εκ νέου έγκριση από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

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 η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

                                                           
7 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ 

περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω 
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) 

8 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) 





  Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

σελ. [34]    

 

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 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

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 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 
του π.δ. 39/2017. 

• 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 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

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 
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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 διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας) 

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης  και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

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

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

2. Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών και κατά την επιστροφή της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας των αγαθών που έχει προμηθεύσει, η 
οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€).  Ο 
χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας πρέπει να ισούται με την περίοδο εγγύησης, όπως αυτή 
ορίζεται στην παρούσα.  Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά τη παρέλευση της 
περιόδου εγγύησης και την εκκαθάριση του συνόλου των τυχόν απαιτήσεων της αναθέτουσας αρχής 
έναντι του αναδόχου.  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης σε περίπτωση δυσλειτουργίας του συνόλου ή μέρους των 
αγαθών, η οποία δεν έχει αποκατασταθεί από τον ανάδοχο, καταπίπτει η εγγύηση καλής λειτουργίας ή 
μέρος αυτής με απόφαση της αναθέτουσας αρχής κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής 
παρακολούθησης  και παραλαβής. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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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. 

4.3.2 O ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να 
τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της 
παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή 
μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) 
που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 
105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται 
υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της 
παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 . 
 

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. Σε 
περίπτωση υπεργολαβίας, οι υποψήφιοι ανάδοχοι ορίζουν στην προσφορά τους το τμήμα/τα τμήματα της 
σύμβασης που θα αναθέσουν σε τρίτους, τους υπεργολάβους που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν με 
αναφορά των επαγγελματικών τους στοιχείων καθώς και το είδος της δέσμευσής τους, ως ελάχιστο 
αποδεικτικό μέσον της μεταξύ τους σχέσης. Υπεργολάβος που συμμετέχει σε μία προσφορά δεν μπορεί να 
συμμετέχει σε άλλη, με ποινή αποκλεισμού των προσφορών στις οποίες συμμετέχει. 

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. Σε περίπτωση που ο 
ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια – 
τεχνική ικανότητα, και συντρέχουν στο πρόσωπό του τελευταίου οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 
της παρούσας, τότε υποχρεούται να τον αντικαταστήσει. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.8.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του 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..  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/ 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

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

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε 2 τμήματα, συνδεδεμένα με την παράδοση του 
εξοπλισμού, ως εξής: 

α) Μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού από όλες τις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. των Νομών Αττικής 
και Θεσσαλονίκης, το συμβατικό τίμημα που αντιστοιχεί στον εξοπλισμό των υπηρεσιών αυτών (Γραμμές: 
ΣΥΝΟΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  του Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ) και  

β) Μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού από όλες τις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., πλην αυτών των 
Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, το υπολειπόμενο συμβατικό τίμημα.  

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

5.1.2. Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται η αμοιβή του αναδόχου και όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες 
για την εκτέλεση της παρούσας χωρίς καμία επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής, έστω και από 
επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως 
φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, καθώς και του 
κόστους συσκευασίας, φόρτωσης, μεταφοράς, ελέγχου, ασφάλισης, προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων 
και οδηγιών κλπ.  

Τον 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. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος, βάσει του Ν.4172/2013, όπως ισχύει. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο 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, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
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συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και τα Παραρτήματα Ι και ΙΙΙ. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί 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 της ποσότητας 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 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 αποφαινόμενου 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. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

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. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Διάρκεια σύμβασης - Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά μέσα σε περίοδο ενενήντα (90) ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης, στις κατά τόπους υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. πανελλαδικά, σύμφωνα με το σχετικό 
Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ, ο οποίος θα επικαιροποιηθεί κατά τη χρονική περίοδο παράδοσης των 
ειδών, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν μεταβολές προσωπικού και υπηρεσιών (προσλήψεις-αποχωρήσεις, 
μεταστέγαση-ίδρυση-κατάργηση υπηρεσιών κλπ). 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών 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 υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την υπηρεσία 
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 στις κατά τόπους περιφερειακές υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον προϊστάμενο της 
περιφερειακής υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο 
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. Το σύνολο του εξοπλισμού θα αποσταλεί στις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., σύμφωνα με τον Πίνακα του 
Παραρτήματος III (ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ), χωρίς να 
απαιτείται η εγκατάσταση και η επίδειξη της λειτουργίας του από τον ανάδοχο. 

H παραλαβή των υλικών από τις υπηρεσίες γίνεται από τις τοπικές επιτροπές παραλαβής υλικών και 
υπηρεσιών, που συγκροτούνται ετήσια για τις ανάγκες τους, σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 
221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου.  

Η επιτροπή παραλαβής διενεργεί ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να 
παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με αποσυσκευασία όλων των ειδών, 
μακροσκοπικό έλεγχο για τυχόν φθορές και τη σύνδεση, και θέση τους σε λειτουργία από την Υπηρεσία 
στην οποία παραδόθηκε ο εξοπλισμός. 

Η επιτροπή παραλαβής κάθε Υπηρεσίας, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους, συντάσσει πρωτόκολλα 
παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις ή απόρριψη  των υλικών, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 
του ν. 4412/16, τα οποία αποστέλλονται στην επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται στη Διεύθυνση 
Υποστήριξης του Σ.ΕΠ.Ε.. Η επιτροπή παραλαβής της Διεύθυνσης Υποστήριξης του Σ.ΕΠ.Ε., αφού ελέγξει 
όλα τα πρωτόκολλα παραλαβής, συντάσσει δύο (2) Οριστικά πρωτόκολλα παραλαβής, σύμφωνα με τις 
παρ. 5.1.1 α) και β) της παρούσας, τα οποία κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 





  Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

σελ. [42]    

 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 

Ειδικότερα για τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Η/Υ) (Α/Α 2, Παράρτημα ΙΙ– Τεχνικές Προδιαγραφές – 
Πίνακες Συμμόρφωσης – Οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης), όλοι οι Η/Υ θα παραδοθούν με τις πιο 
πρόσφατες ενημερώσεις των Windows και εγκατεστημένα δωρεάν διαθέσιμα προγράμματα, τα οποία θα 
δοθούν στον Ανάδοχο από τη Δ/νση Υποστήριξης του Σ.ΕΠ.Ε. και για τα οποία θα ενημερωθούν 
λεπτομερώς οι επιτροπές παραλαβής. 

Ενδεικτικά, αναφέρονται τα παρακάτω: 

α. LibreOffice 
β. Java JRE 
γ. Mozilla Firefox 
δ. Adobe Acrobat Reader   και 

ε. Comodo Internet Security (δωρεάν έκδοση). 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από τις επιτροπές 
παραλαβής θα πραγματοποιηθεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την άφιξη του συνόλου των ειδών 
του εξοπλισμού στον τόπο προορισμού τους, σύμφωνα και με τον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την 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 που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινόμενου 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. 
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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. 

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Ο ανάδοχος εγγυάται προς την αναθέτουσα αρχή ότι η προμήθεια των ειδών εξοπλισμού θα εκτελεσθεί 

σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς 
αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στην υλοποίηση παρόμοιων προμηθειών, τα αγαθά θα έχουν όλες 

τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην παρούσα, θα είναι απαλλαγμένα από 

οποιαδήποτε ελαττώματα και ότι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και 
ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στη διακήρυξη και στην προσφορά που κατέθεσε.  

Ο ανάδοχος εγγυάται προς την αναθέτουσα αρχή ότι η προμήθεια και τα τυχόν επί μέρους στοιχεία της θα 

είναι κατά την παράδοσή τους καινούργια και αμεταχείριστα.  

Ο ανάδοχος εγγυάται την καλή και προσήκουσα λειτουργία των αγαθών της προμήθειας για συνήθη 

χρήση και τη δωρεάν αποκατάσταση βλαβών τουλάχιστον για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που ορίζεται 
στις προδιαγραφές κάθε είδους (Παράρτημα ΙΙ), από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του συνόλου 

του Έργου, το οποίο καλείται περίοδος εγγύησης. Επίσης αναλαμβάνει δωρεάν την ευθύνη παροχής 

ανταλλακτικών για την περίοδο της εγγύησης. Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης αναφέρονται 

αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ του τεύχους της διακήρυξης. 

Αν κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης προκύψουν ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων 

ιδιοτήτων στα αγαθά της προμήθειας τεκμαίρεται ότι αυτά υπήρχαν κατά το χρόνο της παράδοσης και ο 
ανάδοχος υποχρεούται χωρίς επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής να αντικαταστήσει ή να διορθώσει τα 

αγαθά, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, η οποία πάντως διατηρεί όλα τα εκ του νόμου 

δικαιώματά της.   

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να 

αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές 

και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.  

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 

στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 

σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.  

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής  

Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του Οικονομικού Ανταλλάγματος. 

Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του αναδόχου όπως αυτές 
απορρέουν από τη Διακήρυξη, και την προσφορά του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου συνίσταται στην προμήθεια εξοπλισμού για το Σώμα Επιθεώρησης 
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.). 

Η προμήθεια συνοπτικά περιλαμβάνει την ανανέωση εξοπλισμού του Σ.ΕΠ.Ε. με την αγορά desktop 
υπολογιστών, οθονών και περιφερειακών, που θα χρειαστεί για την υποστήριξη των σχεδιαζόμενων 
δράσεων του φορέα στο πεδίο του εντοπισμού και της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας. Οι 
συγκεκριμένες ανάγκες ανανέωσης εξοπλισμού και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών 
προέκυψαν ύστερα από την καταγραφή αναγκών, που πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Υποστήριξης 
του Σ.ΕΠ.Ε., καθώς και την ανάλυση των απαιτήσεων των υπόλοιπων παρεμβάσεων της Πράξης 
«Μηχανισμός επιτήρησης της αγοράς εργασίας – Θεσμική ενδυνάμωση του Σώματος Επιθεωρητών 
Εργασίας (ΣΕΠΕ)». 

Ειδικότερα, με την υλοποίηση του παρόντος έργου θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια εξοπλισμού στα 
είδη και στις ποσότητες που αναγράφονται στον ακόλουθο Πίνακα Α., με ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές που αποτυπώνονται στους πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος II. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη της προμήθειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6.1 
του Τεύχους Διακήρυξης σε ενενήντα (90) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

Α/Α Είδη Ποσότητα 

1 
Προσωπικοί Υπολογιστές (Small Form Factor-SFF)  
με Εξωτερική Μνήμη Flash Disk USB  

 

170 

2 Οθόνες 255 

3 Εκτυπωτές Μονόχρωμοι Α4 68 

4 Πολυμηχανήματα Μονόχρωμα Α4 55 

5 Πολυμηχανήματα Έγχρωμα Α4 10 

6 Σαρωτές Εγγράφων Α4 (Sheetfed) 62 

 

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης  

Όπως περιγράφεται στο αρ. 6, παρ. 6.2 του Τεύχους Διακήρυξης. 

 

Μη διαθεσιμότητα Μονάδας – Ρήτρες 

Σε περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου επιτρεπτού χρόνου μεταξύ της αναγγελίας 
βλάβης/δυσλειτουργίας και της αποκατάστασής της, επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με το 0,15% επί 
του συμβατικού τιμήματος του εξοπλισμού που είναι εκτός λειτουργίας, για κάθε επιπλέον ημερολογιακή 
ημέρα. Αν μια μονάδα εξοπλισμού είναι μη διαθέσιμη (σε βλάβη ή δυσλειτουργία) για δύο (2) συνεχείς 
μήνες, πέρα από την επιβληθείσα ρήτρα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει μέσα σε επτά (7) 
εργάσιμες ημέρες, με δικό του κόστος, τον  εξοπλισμό που έχει βλάβη, με ισοδύναμο εξοπλισμό, ύστερα 
από έγγραφη ειδοποίηση της αναθέτουσας αρχής. Για το υλικό που αντικαθίσταται ισχύει η εγγύηση του 
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κατασκευαστή ή το υπόλοιπο της εγγύησης του Αναδόχου (όποιο έχει μεγαλύτερη διάρκεια) από την 
ημερομηνία αντικατάστασης. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος απέναντι στην αναθέτουσα αρχή για την 
τήρηση αυτής της εγγύησης. 

Διευκρινίζεται ότι: (i) ένα σύστημα/υπηρεσία θεωρείται ολικά μη διαθέσιμο/η εάν είναι μη διαθέσιμο 
έστω και ένα μικρό μέρος της λειτουργικότητας που παρέχει και (ii) για την αμεσότητα του προσδιορισμού 
της βλάβης/δυσλειτουργίας, η αρχική διάγνωση/δυσλειτουργία θα μπορεί να πραγματοποιείται μέσω 
απομακρυσμένης σύνδεσης, εφόσον υφίσταται η δυνατότητα αυτή, εντός του ωραρίου λειτουργίας των 
υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε.. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακες Συμμόρφωσης – Οικονομικό 
αντικείμενο της Σύμβασης 

 

ΜΕΡΟΣ Α 

Ο υποψήφιος συμπληρώνει τους κάτωθι πίνακες συμμόρφωσης (Α 1-7 και Β), επί  ποινή αποκλεισμού, με 
την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Η μη συμμόρφωση επί του συνόλου των ακόλουθων 
απαιτήσεων αποτελεί αιτία απόρριψης της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου. Σημειώνεται 
πως όπου ζητείται πιστοποιητικό κατασκευαστή, θα πρέπει να περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής, τη 
σχετική με το ζητούμενο κατηγορία προϊόντων. Επίσης, σε όσες προδιαγραφές των πινάκων 
συμμόρφωσης γίνεται αναφορά σε πιστοποιητικά, σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τύπους ή 
αναφορά σε ορισμένη παραγωγή ή προέλευση, νοείται και το «ή το ισοδύναμό της», όπου 
εφαρμόζεται. 

Στη στήλη ‘ΑΠΑΝΤΗΣΗ’ αναγράφεται η συμμόρφωση με την ‘ΑΠΑΙΤΗΣΗ’ (ΝΑΙ) και οι ακριβείς αριθμητικές 
τιμές των χαρακτηριστικών του προσφερόμενου εξοπλισμού, όπου αυτές ορίζονται στη στήλη 
‘ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ’ ή/και στη στήλη ‘ΑΠΑΙΤΗΣΗ’, ενώ σε περίπτωση που η στήλη ‘ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ’ 
περιλαμβάνει εναλλακτικές επιλογές ή/και περισσότερα από 1 χαρακτηριστικά, στη στήλη ‘ΑΠΑΝΤΗΣΗ’ 
θα πρέπει να αναγραφούν αναλυτικά η προσφερόμενη επιλογή ή/και τα προσφερόμενα χαρακτηριστικά.  

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

➢ Είδος: «2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ…» 

• Α/Α  4. «Συνολικός αριθμός θυρών USB…»: θα αναγραφεί π.χ. ΝΑΙ, 2xUSB 3.1 

• Α/Α  9. «Δίσκος Στερεάς Κατάστασης…»: θα αναγραφεί π.χ. ΝΑΙ, 256 GB 

• Α/Α 13. «Να διαθέτει Εσωτερικό ηχείο ≥ 2W ή εναλλακτικά…»: θα αναγραφεί π.χ. ΝΑΙ, Εσωτερικό 

ηχείο 2W ή ΝΑΙ, Ζεύγος εξωτερικών ηχείων 2x3 Watts, καλώδιο USB 1,5m 

• Α/Α  22. «Τροφοδοτικό Η/Υ…»: θα αναγραφεί π.χ. ΝΑΙ, 180W, 80 plus bronze 
 

➢ Είδος: «3.ΟΘΟΝΗ» 

• Α/Α  9. «Να φέρει υποδοχή…»: θα αναγραφεί π.χ. ΝΑΙ, VGA, HDMI 
 

 

➢ Είδος: «5. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ Α4» 

• Α/Α  6. «Μέγιστη Ταχύτητα Αντιγραφής…»: θα αναγραφεί π.χ. ΝΑΙ, 45 ppm 

• Α/Α  10. «Συνδέσεις  α. Gigabit …»: θα αναγραφεί π.χ. ΝΑΙ, Gigabit και USB 2 

• Α/Α  12. «Να διαθέτει Οθόνη...»: θα αναγραφεί π.χ. ΝΑΙ, 12.7 cm  ή  7 inch 

• Α/Α  15. « Να δέχεται γνήσιο toner …»: θα αναγραφεί π.χ. ΝΑΙ, 15.000 σελίδες 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α (1-7) 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
  

  

1. 

Να συμπληρωθεί ο Πίνακας Β. στο τέλος του Παραρτήματος ΙΙ με:  
1. τον κατασκευαστή και το μοντέλο,  
2. το έτος ανακοίνωσης του μοντέλου,  
3. τη χώρα καταγωγής και 
4. τη διάρκεια, το είδος (Επιτόπου, Επόμενη Εργάσιμη, 

Μεταφορά από τον πελάτη κλπ) για κάθε προς προμήθεια 
είδος. 

Σημείωση: για το σημείο 3., στην περίπτωση προϊόντων κοινοτικής 
προέλευσης θα αναγράφεται ότι τα προϊόντα προέρχονται από την 
Ε.Ε., χωρίς να αναφέρεται το συγκεκριμένο κράτος-μέλος 
προέλευσης. 

ΝΑΙ      

2. 

Να προσκομιστούν στο φάκελο τεχνικής προσφοράς για κάθε 

προσφερόμενο είδος εξοπλισμού:  

1. δήλωση κατασκευαστή ή προσφέροντα πως το 
προσφερόμενο μοντέλο (για κάθε προς προμήθεια είδος) 

βρίσκεται σε παραγωγή τη χρονική στιγμή υποβολής της 
προσφοράς και δεν έχει ανακοινωθεί παύση της  

παραγωγής του ή κατάσταση End Of Life. 

2. δήλωση προσφέροντα πως τα μοντέλα (για κάθε προς 

προμήθεια είδος) που θα προμηθεύσει θα είναι 
καινούργια και αμεταχείριστα, ενώ σε περίπτωση που 
στην περίοδο παράδοσης ανακοινωθεί παύση ή 
κατάσταση End Of Life, είναι υποχρεωμένος να 
παραδώσει μοντέλο αντίστοιχης ή καλύτερης 
τεχνολογίας, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος και αλλαγή 
χρονοδιαγράμματος. 

3. δήλωση προσφέροντα πως θα προσκομίσει με την 

υπογραφή της σύμβασης σχετική εγγύηση της 

κατασκευάστριας εταιρείας ότι θα διαθέτει επαρκές 

απόθεμα ανταλλακτικών και αναλωσίμων του προς 

προμήθεια προϊόντος (για κάθε προς προμήθεια είδος), για 

τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την οριστική παραλαβή του 

Έργου, 

σε μία κοινή ή περισσότερες διακριτές δηλώσεις ψηφιακά 

υπογεγραμμένη/ες 

και επίσης 

4. έγγραφα που αποδεικνύουν τις ζητούμενες πιστοποιήσεις-

συμμορφώσεις ποιότητας, ενέργειας, ασφάλειας κ.λπ. (CE, 

Blue Angel, Energy Star, Epeat, GS, RoHS κλπ). 

ΝΑΙ     
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3. 

Τόπος υλοποίησης/υπηρεσίες εγκατάστασης 

Το σύνολο του εξοπλισμού θα αποσταλεί στις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., 
σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος III, χωρίς να απαιτείται 
η εγκατάσταση και η επίδειξη της λειτουργίας του. 

Όλα τα ζητούμενα είδη να παραδοθούν στις Υπηρεσίες έτοιμα προς 
λειτουργία και σύνδεση στο δίκτυο της Υπηρεσίας μαζί με όλα τα 
απαραίτητα για τη λειτουργία και τη διασύνδεσή τους, δηλαδή 
καλώδια δικτύου, ρεύματος και συνδέσεων, εγχειρίδια λειτουργίας, 
όποια άλλα βοηθητικά προγράμματα δίνουν οι κατασκευαστές 
αυτών, καθώς και τις απαραίτητες άδειες χρήσης του λειτουργικού 
συστήματος. 

ΝΑΙ   

4. 

Εγγυήσεις 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των ειδών που 
παραδίδει. 

Η περίοδος καλής λειτουργίας (περίοδος εγγύησης) για όλα τα 
προσφερόμενα είδη ξεκινά μετά την οριστική παραλαβή τους, από 
την Επιτροπή Παραλαβής κάθε υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε. και διαρκεί 
τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται στο πεδίο ‘ΕΙΔΙΚΟΙ 
ΟΡΟΙ’ στις ‘ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ’ κάθε είδους (Πίνακες παραρτήματος ΙΙ 
του παρόντος). 

Τονίζεται ότι σε περίπτωση βλάβης ή αστοχίας υλικού εντός 
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
οριστικής παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής κάθε υπηρεσίας 
του Σ.ΕΠ.Ε., ο εξοπλισμός θα θεωρείται Dead On Arrival (DOA) και ο 
Ανάδοχος θα προχωρά σε άμεση αντικατάσταση του ελαττωματικού 
εξοπλισμού και όχι σε διαδικασία επιδιόρθωσής του. 

ΝΑΙ   

5. 

Τεχνική Υποστήριξη 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης 
καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης του εξοπλισμού που 
θα προμηθεύσει. Οι υπηρεσίες αυτές θα περιλαμβάνουν την 
υποχρέωση επισκευής/αντικατάστασης εξαρτημάτων του 
εξοπλισμού ή αντικατάστασης του εξοπλισμού (για όποια είδη αυτό 
ζητείται στις προδιαγραφές ή/και προσφέρεται από τον Ανάδοχο), με 
έξοδα του Αναδόχου για τα εξαρτήματα και τις εργασίες, καθώς και 
για τη μεταφορά από/προς το χώρο των Υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. (για 
όσα είδη προβλέπεται από τις απαιτούμενες Προδιαγραφές, πχ 
Αντικατάσταση Οθόνης, επιτόπου υποστήριξη). 

Χρόνοι απόκρισης και αποκατάστασης:  

(α) Ως χρόνος απόκρισης ορίζεται ο χρόνος που μεσολαβεί από τη 
στιγμή που ο Ανάδοχος δέχεται μία αναγγελία βλάβης από 
οποιαδήποτε υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε., μέσω της προκαθορισμένης 
διαδικασίας, έως τη χρονική στιγμή ανταπόκρισής του (π.χ. μέσω 
τηλεφώνου, email, Fax, επιτόπιας παρουσίας κ.λπ.).  

Ο χρόνος απόκρισης καθορίζεται σε μία (1) εργάσιμη ημέρα για τα 
είδη Προσωπικός Υπολογιστής και Οθόνη και σε δύο (2) εργάσιμες 
ημέρες για τα υπόλοιπα είδη, από τη στιγμή αναγγελίας της βλάβης. 

(β) Ως χρόνος αποκατάστασης ορίζεται το χρονικό διάστημα που 
μεσολαβεί από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης, έως τη στιγμή 
που οι λειτουργίες τις οποίες επιτελούσε η μονάδα γίνονται πάλι 

ΝΑΙ   
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διαθέσιμες.  

Ο χρόνος αποκατάστασης καθορίζεται σε τρεις (3) εργάσιμες 
ημέρες για τα είδη 1. Προσωπικός Υπολογιστής και 2. Οθόνη και σε 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για τα υπόλοιπα είδη, από τη στιγμή της 
αναγγελίας της βλάβης. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας τήρησης των ανωτέρω 
χρόνων απόκρισης και αποκατάστασης (ανωτέρα βία, 
απομακρυσμένες περιοχές κλπ), ο Ανάδοχος ανταποκρίνεται το 
συντομότερο δυνατό, αποστέλλοντας στην υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. η 
οποία ανήγγειλε τη βλάβη, e-mail ή fax με την αιτιολόγηση της 
καθυστέρησης και τον ακριβή καθορισμό των ενεργειών στις οποίες 
πρόκειται να προβεί. 

6. 

Επικοινωνία-Αναφορά Βλαβών 

Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό, 
η εμπειρία του οποίου είναι ευθύνη δική του, ώστε να εξασφαλίζει 
στα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα την αποκατάσταση των 
βλαβών. Επίσης, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και μέχρι 
την οριστική παραλαβή αυτού, καθώς και κατά την περίοδο 
εγγύησης καλής λειτουργίας, οφείλει να ορίσει, από το τεχνικό του 
προσωπικό, υπεύθυνο/ους επικοινωνίας, ο/οι οποίος/οι να είναι 
διαθέσιμος/οι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Κέντρο 
Αναφοράς Βλαβών). Η αναγγελία βλαβών θα γίνεται μέσω e-mail ή, 
σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής e-mail, μέσω FAX ή, σε 
περίπτωση αδυναμίας αποστολής e-mail και FAX, μέσω τηλεφώνου. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποστείλει μαζί με τον εξοπλισμό και 
γραπτές οδηγίες, όπου θα αναγράφονται η διάρκεια και οι ακριβείς 
όροι της εγγύησης των ειδών που εστάλησαν, οι απαιτούμενες 
ενέργειες σε περίπτωση βλάβης, τα στοιχεία επικοινωνίας (E-mail, 
Fax, Τηλέφωνο, Ώρες επικοινωνίας) με τον/τους υπεύθυνο/ους και 
κάθε άλλη πληροφορία την οποία θα κρίνει ο Ανάδοχος ως 
απαραίτητη, για την αντιμετώπιση των βλαβών του προσφερόμενου 
εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

7. 

Σήμανση 

Ο Ανάδοχος θα εκτυπώσει και θα επικολλήσει μια ετικέτα 
ενδεικτικής διάστασης 6 εκ. x 10 εκ. σε κάθε προσφερόμενο είδος 
που διαθέτει στην επιφάνειά του επαρκή ελεύθερο χώρο. Σε 
συγκεκριμένα είδη που το αναγράφουν στις προδιαγραφές τους, θα 
πρέπει να διασφαλιστεί πως το υλικό κατασκευής και ο τρόπος 
τοποθέτησης της ετικέτας θα εξασφαλίζουν την μόνιμη επικόλλησή 
της στα είδη αυτά. Το περιεχόμενο της ετικέτας (κείμενο, εικόνες και 
μορφοποίηση που θα δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή) θα 
εκτυπωθεί έγχρωμα. 

ΝΑΙ   
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2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (Small Form Factor-SFF) ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ FLASH DISK USB 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. 

Ο προσφερόμενος Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) πρέπει να είναι 
κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, καινούριος, αμεταχείριστος και 
σύγχρονης τεχνολογίας, με ανακοίνωση από 01/01/2018 και μετά 
(για το σύνολο του μηχανήματος), να κυκλοφορεί στην αγορά και να 
μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης/απόσυρσής του. 

ΝΑΙ   

2. 
Κουτί Small Form Factor. 
(η μικρότερη διάσταση ≥ 8cm. Να αναγραφεί η ακριβής διάσταση) 

ΝΑΙ   

3. 

Επεξεργαστής Intel Core i3-8100 ή τουλάχιστον ισοδύναμος  
(βάσει PassMark-CPU Mark με Low Margin Error):  
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) με συχνότητα 
λειτουργίας ≥ 3.6GHz, ημερομηνία κυκλοφορίας από 01/10/2017 και 
μετά και με κατάλληλο σύστημα ψύξης, ώστε να εξασφαλίζεται η 
απροβλημάτιστη και αθόρυβη λειτουργία του.  
(Να αναγραφεί το μοντέλο του επεξεργαστή). 

NAI   

4. 
Συνολικός αριθμός θυρών USB 3.0 ή/και 3.1 στην πρόσοψη της 
μονάδας. 

≥ 2   

5. 
Συνολικός αριθμός θυρών USB 3.0 ή/και 3.1 στην πίσω όψη της 
μονάδας. 

≥ 2   

6. Συνολικός αριθμός θυρών USB 2.0 στην πίσω όψη της μονάδας. ≥ 2   

7. Μνήμη RAM DDR4 (1 τεμάχιο) (GB). ≥ 8   

8. Μέγιστη μνήμη RAM DDR4 (GB). ≥ 32   

9. 
Δίσκος Στερεάς Κατάστασης SSD M.2 PCIe NVMe,  
χωρητικότητας (GB). 

≥ 250   

10. 
Κάρτα γραφικών Intel UHD Graphics 630 ή τουλάχιστον ισοδύναμη 
(να αναγραφεί το μοντέλο), ενσωματωμένη στη μητρική, με 
υποδοχές D-Sub (VGA), HDMI και Display Port υποχρεωτικά. 

NAI   

11. 
Kάρτα δικτύου Gigabit (10/100/1000 Mbps) ενσωματωμένη στη 
μητρική. 

NAI   

12. Κάρτα ήχου ενσωματωμένη στη μητρική. NAI   

13. 

Να διαθέτει Εσωτερικό ηχείο ≥ 2W ή εναλλακτικά να προσφερθεί 
Ζεύγος εξωτερικών ηχείων ισχύος ≥ 2x3 Watts, με τροφοδοσία μέσω 
καλωδίου USB μήκους ≥ 1,5m, τα οποία να διαθέτουν στην 
πρόσοψη διακόπτες On/Off και Έντασης Ήχου, με Απόκριση 
Συχνότητας (Frequency Response) έως και 20kHz και καλώδιο 
3.5mm για τη σύνδεση με τον Η/Υ. 

(Να αναγραφεί η προσφερόμενη επιλογή) 

ΝΑΙ   

14. Εσωτερική μονάδα DVD±RW. NAI   

https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
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15. Να διαθέτει διακόπτη παραβίασης του κουτιού. NAI   

16. Να διαθέτει φίλτρο σκόνης εγκατεστημένο από τον κατασκευαστή. NAI   

17. 

Ο προσφερόμενος Η/Υ πρέπει να συνοδεύεται από πληκτρολόγιο, 
ποντίκι, mousepad, πολύπριζο ασφαλείας, καλώδιο δικτύου UTP  
Cat 6 μήκους 3m (γκρι), Εξωτερική Μνήμη Flash Disk USB και 
καλώδια συνδέσεων. 

ΝΑΙ   

18. 

Το προσφερόμενο πληκτρολόγιο να είναι του ίδιου κατασκευαστή 
με αυτόν του Η/Υ, ενσύρματο USB, συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ-
928, με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων, 
με ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο και να φέρει σήμανση 
CE. 

NAI   

19. 

Το προσφερόμενο ποντίκι να είναι του ίδιου κατασκευαστή με αυτόν 
του Η/Υ, ενσύρματο USB, τύπου Optical ή laser, 2 πλήκτρων με 
τροχό, κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες και να φέρει 
σήμανση CE. 

ΝΑΙ   

20. 

Το προσφερόμενο πολύπριζο ασφαλείας να είναι 5 Θέσεων Σούκο, 
με Διακόπτη, Προστασία Υπέρτασης (Surge Protection), Θερμική 

Ασφάλεια (Thermal Fuse), Μήκος Καλωδίου≥ 3m και πιστοποιήσεις 

CE και GS. 

ΝΑΙ   

21. 

Η προσφερόμενη Εξωτερική Μνήμη Flash Disk USB να είναι USB 3.0 ή 
3.1, κατάλληλη για σύνδεση με Η/Υ (Type-A), ονομαστικής 
χωρητικότητας ≥ 32GB, με αφαιρούμενο καπάκι  και ελαστικό 
περίβλημα (Rubber) για αυξημένη προστασία από 
κραδασμούς/πτώσεις, σκόνη και υγρά. 

NAI 

  

22. 
Τροφοδοτικό Η/Υ ισχύος ≥ 180W, με ενεργό PFC και επίπεδο 
απόδοσης (efficiency) 80 plus bronze ή ανώτερο.  

NAI 
  

23. 
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει πιστοποιήσεις CE, 
ENERGY STAR και RoHS. 

NAI 
  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ 

24. 
Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows 10 Professional 
64bit Ελληνική έκδοση, συνοδευόμενο από CD/DVD επαναφοράς του 
συστήματος. 

 
NAI 

 
 
 
 
 
 
 
NAI 

  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

25. 

Όλοι οι Η/Υ θα παραδοθούν με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις των 
Windows και εγκατεστημένα δωρεάν διαθέσιμα προγράμματα, τα 
οποία θα δοθούν στον Ανάδοχο από τη Δ/νση Υποστήριξης του 
Σ.ΕΠ.Ε.. 
Ενδεικτικά, αναφέρονται τα παρακάτω: 

1. α. LibreOffice 
2. β. Java JRE 
3. γ. Mozilla Firefox 
4. δ. Adobe Acrobat Reader   και 
5. ε. Comodo Internet Security (δωρεάν έκδοση). 

ΝΑΙ 

  

26. 
Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας του Η/Υ για τουλάχιστον 
πέντε (5) έτη, με επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

ΝAI 

  





  Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

σελ. [52]    

 

 

3. ΟΘΟΝΗ 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Η οθόνη πρέπει να είναι επίπεδη, τεχνολογίας LED, Αντιθαμβωτική. ΝΑΙ   

2. 

Το προσφερόμενο μοντέλο οθόνης πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγή 
από τον κατασκευαστή τη χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς. 
Δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του ή 
κατάσταση «End-οf-Life». 

ΝΑΙ   

3. Διαγώνιος οθόνης (ίντσες). ≥ 23.5   

4. Μέγιστη Ανάλυση.  ≥ 1920x1080   

5. Φωτεινότητα (brightness) (cd/m2). ≥ 250   

6. Τυπικός λόγος αντίθεσης (contrast ratio). ≥ 1.000   

7. Γωνία θέασης της οθόνης (οριζόντια/κάθετη). ≥ 178ο/178ο   

8. Χρόνος απόκρισης (γκρι σε γκρι, γρήγορη λειτουργία) (ms). ≤ 5   

9. 
Να φέρει υποδοχή D-Sub (VGA) και μια τουλάχιστον θύρα ακόμη η 
οποία μπορεί να είναι είτε HDMI είτε Display Port. (Να αναγραφούν) 

NAI    

10. 
Να διαθέτει τεχνολογία μείωσης του επιβλαβούς μπλε φωτός (Low 
Blue Light) και προβολής χωρίς τρεμόπαιγμα (Flicker-free). 

ΝΑΙ   

11. 
Να συνοδεύεται από το καλώδιο τροφοδοσίας και τα απαραίτητα 
καλώδια σύνδεσης ανάλογα με τη σύνθεση που θα προταθεί στο 
σημείο 9 παραπάνω. 

ΝΑΙ   

12. Να διαθέτει πιστοποιήσεις CE, Energy Star, TCO, Epeat και RoHS. NAI   

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

13. 
Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας της οθόνης με επιτόπου 
υποστήριξη για τουλάχιστον πέντε (5) έτη, η οποία να περιλαμβάνει 
την αντικατάσταση της οθόνης την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

NAI   
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4. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ Α4 
 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Μονόχρωμος (Ασπρόμαυρος) Εκτυπωτής Α4, τεχνολογίας Laser ή LED. NAI   

2. Συμβατός με Windows 7, 8 & 10. NAI   

3. Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (Duplex). ΝΑΙ   

4. Μνήμη (RAM) (MB) (1 GB = 1.024 MB). ≥ 512   

5. Μέγιστη Ταχύτητα Εκτύπωσης (Α4)  (Σελίδες ανά λεπτό ή ppm). ≥ 42   

6. 
Χωρητικότητα Βασικής Κασέτας Εισόδου Χαρτιού  
(Input Tray/Cassette capacity) (φύλλα). 

≥ 500   

7. Συνδέσεις  α. Gigabit (10/100/1000 Mbps) Ethernet και β. USB 2 ή ανώτερη. ΝΑΙ   

8. Υποδοχή απευθείας Εκτύπωσης από USB Flash Disk. ΝΑΙ   

9. Να διαθέτει Οθόνη. ΝΑΙ   

10. Να διαθέτει Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR και RoHS. ΝΑΙ   

11. 
Να δέχεται γνήσιο toner με απόδοση ≥ 12.000 σελίδες (ISO/IEC 19752). 
(να αναγραφεί η απόδοση του toner ) 

ΝΑΙ   

12. 
Να συνοδεύεται από καλώδιο USB μήκους ≥ 1,8m και καλώδιο δικτύου UTP Cat 6 
(γκρι) μήκους 5m. 

ΝΑΙ   

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

13. Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη. NAI   
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5. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ Α4 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. 
Μονόχρωμο (Ασπρόμαυρο) Πολυμηχάνημα Α4, τεχνολογίας Laser ή LED. 
(Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Fax) 

NAI   

2. Συμβατό με Windows 7, 8 & 10. NAI   

3. 
Αυτόματη διπλή όψη (Duplex) σε εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση και 
αποστολή/λήψη fax. 

ΝΑΙ   

4. Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης. ΝΑΙ   

5. Μνήμη (RAM) (MB) (1 GB = 1.024 MB). ≥ 1.024   

6. 
Μέγιστη Ταχύτητα Αντιγραφής (Α4)  
[Σελίδες ή Αντίγραφα ανά λεπτό (ppm ή cpm)]. 

≥ 42   

7. 
Μέγιστη Ταχύτητα Μονόχρωμης (Ασπρόμαυρης) Σάρωσης (Α4) 
[Εικόνες ανά λεπτό (ipm)]. 

≥ 50   

8. Μέγιστη Ταχύτητα Έγχρωμης Σάρωσης (Α4)   [Εικόνες ανά λεπτό (ipm)]. ≥ 25   

9. 
Χωρητικότητα Βασικής Κασέτας Εισόδου Χαρτιού  
(Input Tray/Cassette capacity) (φύλλα). 

≥ 500   

10. Συνδέσεις  α. Gigabit (10/100/1000 Mbps) Ethernet και β. USB 2 ή ανώτερη. ΝΑΙ   

11. Υποδοχή απευθείας Εκτύπωσης από USB Flash Disk. ΝΑΙ   

12. 
Να διαθέτει Οθόνη Αφής διάστασης ≥ 12,6 cm  ή  ≥ 5 inch 
(Να αναγραφεί η ακριβής διάσταση και η μονάδα μέτρησης). 

ΝΑΙ   

13. Δυνατότητες α. Scan to E-mail, β. Scan to USB και γ. Scan to File (JPEG & PDF). ΝΑΙ   

14. Να διαθέτει Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR και RoHS. ΝΑΙ   

15. 
Να δέχεται γνήσιο toner με απόδοση ≥ 12.000 σελίδες (ISO/IEC 19752). 
(να αναγραφεί η απόδοση του toner ) 

ΝΑΙ   

16. 
Να συνοδεύεται από καλώδιο USB μήκους ≥ 1,8m και καλώδιο δικτύου UTP Cat 6 
(γκρι) μήκους 5m. 

ΝΑΙ   

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

17. Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη. NAI   
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6. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΓΧΡΩΜΟ Α4 
 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. 
Έγχρωμο Πολυμηχάνημα Α4, τεχνολογίας Laser ή LED. 
(Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Fax) 

NAI   

2. Συμβατό με Windows 7, 8 & 10. NAI   

3. 
Αυτόματη διπλή όψη (Duplex) σε εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση και 
αποστολή/λήψη fax. 

ΝΑΙ   

4. Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης. ΝΑΙ   

5. Μνήμη (RAM) (MB) (1 GB = 1.024 MB). ≥ 512   

6. 
Μέγιστη Ταχύτητα Αντιγραφής (Α4)  
[Σελίδες ή Αντίγραφα ανά λεπτό (ppm ή cpm)]. 

≥ 30   

7. 
Μέγιστη Ταχύτητα Μονόχρωμης (Ασπρόμαυρης) Σάρωσης (Α4)  
[Εικόνες ανά λεπτό (ipm)]. 

≥ 40   

8. Μέγιστη Ταχύτητα Έγχρωμης Σάρωσης (Α4)   [Εικόνες ανά λεπτό (ipm)]. ≥ 25   

9. 
Χωρητικότητα Βασικής Κασέτας Εισόδου Χαρτιού  
(Input Tray/Cassette capacity) (φύλλα). 

≥ 250   

10. Συνδέσεις  α. Gigabit (10/100/1000 Mbps) Ethernet και β. USB 2 ή ανώτερη. ΝΑΙ   

11. Υποδοχή απευθείας Εκτύπωσης από USB Flash Disk. ΝΑΙ   

12. 
Να διαθέτει Οθόνη Αφής διάστασης ≥ 10,9 cm  ή  ≥ 4,3 inch 
(Να αναγραφεί η ακριβής διάσταση και η μονάδα μέτρησης). 

ΝΑΙ   

13. Δυνατότητες α. Scan to E-mail, β. Scan to USB και γ. Scan to File (JPEG & PDF). ΝΑΙ   

14. Να διαθέτει Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR και RoHS. ΝΑΙ   

15. 
Να δέχεται γνήσια Μαύρα και Έγχρωμα toner με απόδοση ≥ 6.000 σελίδες το 
καθένα (ISO/IEC 19798). (να αναγραφεί η απόδοση του toner ) 

ΝΑΙ   

16. 
Να συνοδεύεται από καλώδιο USB μήκους ≥ 1,8m και καλώδιο δικτύου UTP 
Cat 6 (γκρι) μήκους 5m. 

ΝΑΙ   

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

17. Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη. NAI   
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7. ΣΑΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4 (Sheetfed) 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Σαρωτής εγγράφων Α4 (Sheetfed) NAI   

2. Υποστήριξη Windows 7, 8 και 10 και TWAIN/ISIS. NAI   

3. Με Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) διπλής όψης με ένα πέρασμα. ΝΑΙ   

4. 
Μέγιστη Ταχύτητα Σάρωσης (Α4, Μονή όψη, Έγχρωμη, 300 dpi)    
[Σελίδες ανά λεπτό (ppm)]. 

≥ 30   

5. Χωρητικότητα Αυτόματου τροφοδότη (φύλλα). ≥ 50   

6. 
Μέγιστος/Συνιστώμενος/Αναμενόμενος ημερήσιος όγκος σάρωσης  
(Daily Duty cycle) (φύλλα). 

≥ 4.000   

7. Optical resolution (dpi). ≥ 600   

8. Maximum Output resolution (dpi). ≥ 1.200   

9. Μέγιστο βάρος χαρτιού ADF (g/m2). ≥ 200   

10. 
Να διαθέτει Ultrasonic multi-feed detection, Deskew (Διόρθωση κλίσης-λοξότητας 
εγγράφου) και Αυτόματη ανίχνευση χρώματος (Automatic color detection). 

ΝΑΙ   

11. Να διαθέτει Συνδεσιμότητα USB 2 ή ανώτερη. ΝΑΙ   

12. 
Δυνατότητα αποθήκευσης σε μορφή αρχείων Microsoft Office Word στην 
Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. 

ΝΑΙ   

13. Να διαθέτει πιστοποιήσεις CE, Energy Star και RoHS. ΝΑΙ   

14. Να συνοδεύεται από CD/DVD εγκατάστασης και καλώδιο USB μήκους ≥ 1,8m. ΝΑΙ   

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

15. 
Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας με επιτόπου υποστήριξη για 
τουλάχιστον ένα (1) έτος. 

NAI   
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β 
 

Α/Α Είδη 

Κ
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ο
 

Έτ
ο

ς 
Α

να
κο

ίν
ω

σ
η

ς 

Χ
ώ

ρ
α

 Κ
α

τα
γω

γή
ς 

Δ
ιά

ρ
κε

ια
 Ε

γγ
ύ

η
σ

η
ς 

(Έ
τη
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1 
Προσωπικοί Υπολογιστές (Small Form 
Factor-SFF)  
με Εξωτερική Μνήμη Flash Disk USB 

     

2 Οθόνες      

3 Εκτυπωτές  Μονόχρωμοι  Α4      

4 Πολυμηχανήματα  Μονόχρωμα  Α4      

5 Πολυμηχανήματα  Έγχρωμα  Α4      

6 Σαρωτές Εγγράφων  Α4 (Sheetfed)      
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. έργου 2018ΣΕ33410002, κωδ. ΣΕ 3341).  

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 6, «Ανανέωση εξοπλισμού και ενοποίηση εξοπλισμού» της 
Πράξης : « Μηχανισμός επιτήρησης της αγοράς εργασίας – Θεσμική ενδυνάμωση του Σώματος 
Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ)» κωδ. ΟΠΣ: 5010995, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με την απόφαση με αρ. πρωτ. 
1919/30.03.2018, ΑΔΑ:ΨΣ3Ρ465ΧΙ8-ΩΤΖ, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-
2020, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 414/17.07.2018, ΑΔΑ:6ΥΕΝ465ΧΙ8-ΦΨΤ απόφαση  και έχει 
λάβει κωδικό MIS 5010995.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) 
και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.  

Το υποέργο θα υλοποιηθεί με χρήση ρήτρας ευελιξίας ΕΤΠΑ (άρθρο 98 του Κανονισμού αριθ.1303/2013). 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  193.540,00 €. 

  

Ανάλυση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα  

 

Α/Α Είδη Ποσότητα 

Κόστος 
μονάδας 

χωρίς ΦΠΑ 
(€) 

Συνολικό 
κόστος 

χωρίς ΦΠΑ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

(€) 

1 
Προσωπικοί Υπολογιστές (Small Form Factor-
SFF) με Εξωτερική Μνήμη Flash Disk USB 

170  530,00 90.100,00 111.724,00 

2 Οθόνες 255  109,00 27.795,00 34.465,80 

3 Εκτυπωτές Μονόχρωμοι Α4 68 320,00 21.760,00 26.982,40 

4 Πολυμηχανήματα Μονόχρωμα Α4 55  547,00 30.085,00 37.305,40 

5 Πολυμηχανήματα Έγχρωμα  Α4 10  520,00 5.200,00 6.448,00 

6 Σαρωτές Εγγράφων Α4 (Sheetfed) 62 300,00 18.600,00 23.064,00 

ΣΥΝΟΛΟ 193.540,00 239.989,60 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΣ Η/Υ 
ΟΘΟ
ΝΕΣ 

ΕΚΤΥΠ
ΩΤΕΣ 

ΠΟΛΥΜ
ΗΧ/ΤΑ 
ΑΣΠΡΟ
ΜΑΥΡΑ 

ΠΟΛΥΜ
ΗΧ/ΤΑ 
ΕΓΧΡΩ

ΜΑ 

ΣΑΡΩ
ΤΕΣ 

ΑΤΤΙΚΗ 

ΑΘΗΝΑ 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. 

ΑΘΗΝΑ 

10 10 2 1 1 3 

2 
ΠΔΕΑΥΕ ΑΘΗΝΩΝ-

ΑΝΑΤ/ΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΡΗΤΗΣ 
10 13 1 0 0 1 

3 ΠΔΕΕΣ ΑΘΗΝΩΝ 0 0 0 0 0 1 

4 
ΤΕΕΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 
3 3 1 1 0 1 

5 
ΤΕΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 
3 4 2 1 0 1 

6 ΤΕΕΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 2 1 1 0 1 

7 ΤΕΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΔΑΦΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1 3 0 0 0 0 

8 ΤΕΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1 4 0 1 0 0 

9 ΤΕΕΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 6 8 2 1 0 1 

10 ΤΕΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 0 1 2 1 0 2 

11 ΤΕΕΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 3 3 1 1 0 1 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

12 
ΠΔΕΑΥΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

9 11 1 0 0 1 

13 
ΠΔΕΕΣ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
3 3 1 0 1 1 

14 
ΤΕΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
4 6 2 1 0 1 

15 
ΤΕΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 1 1 1 0 0 1 

16 
ΤΕΕΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- 

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 
ΝΙΚΑΙΑ 2 3 1 0 0 1 

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 

17 ΤΕΑΥΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

3 6 2 1 0 1 

18 ΤΕΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3 3 0 1 0 1 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 

19 
ΤΕΑΥΕ Α’ ΤΟΜΕΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΛΛΗΝΗ 

2 2 1 1 1 1 

20 
ΤΕΑΥΕ Β’ ΤΟΜΕΑ  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
2 1 1 1 1 1 

21 ΤΕΕΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2 4 0 1 0 0 
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22 ΤΕΕΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΑΝΟΙΞΗ 1 1 1 0 0 0 

23 ΤΕΕΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΛΑΥΡΙΟ 1 2 1 0 0 1 

ΣΥΝΟΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 71 94 24 14 4 22 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

24 
ΠΔΕΑΥΕ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

15 21 1 1 0 0 

25 
ΠΔΕΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1 1 1 0 0 0 

26 
ΤΕΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
1 1 1 0 0 1 

27 
ΤΕΕΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΣΙΝΔΟΥ 
1 3 1 1 0 1 

28 
ΤΕΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
0 0 1 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18 26 5 2 0 2 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

29 ΤΕΕΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1 2 1 0 0 0 

30 ΤΕΕΣ ΕΒΡΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

0 0 0 1 0 1 

31 ΤΕΑΥΕ ΡΟΔΟΠΗΣ-ΕΒΡΟΥ 1 1 0 1 0 0 

32 ΤΕΕΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ 2 2 1 0 0 1 

33 ΤΕΑΥΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΒΟΛΟΣ 

1 4 1 0 1 1 

34 ΤΕΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4 3 1 1 0 1 

35 ΤΕΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ 2 2 1 1 0 1 

36 ΤΕΑΥΕ ΔΡΑΜΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΡΑΜΑ 

2 2 1 1 0 0 

37 ΤΕΕΣ ΔΡΑΜΑΣ 0 2 0 1 0 0 

38 ΤΕΕΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 1 1 1 0 0 1 

39 ΤΕΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 0 0 0 1 0 0 

40 ΤΕΕΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑ 0 0 1 0 0 1 

41 ΤΕΑΥΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

0 0 0 0 1 1 

42 
ΠΔΕΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1 1 1 0 0 0 

43 ΤΕΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 3 1 1 0 0 

44 ΤΕΑΥΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΚΑΒΑΛΑ 

0 2 1 0 1 0 

45 ΤΕΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 4 0 0 0 0 

46 ΤΕΑΥΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

0 1 0 0 0 1 

47 ΤΕΕΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2 4 1 1 0 1 

48 ΤΕΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2 3 0 0 0 0 
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49 ΤΕΑΥΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

1 0 1 1 0 0 

50 ΤΕΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 1 1 1 0 0 

51 ΤΕΑΥΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

0 0 0 0 0 1 

52 ΤΕΕΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0 1 0 0 0 1 

53 ΤΕΕΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 1 1 0 1 0 1 

54 ΤΕΑΥΕ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΚΟΖΑΝΗ 

2 2 1 0 1 0 

55 ΤΕΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 2 0 1 0 0 

56 ΠΔΕΕΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ.-ΘΡΑΚ. 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

1 1 0 0 0 0 

57 ΤΕΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 2 1 0 0 0 

58 ΤΕΑΥΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 0 0 0 1 0 0 

59 
ΤΕΑΥΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΛΑΜΙΑ 

1 3 0 1 0 0 

60 
ΤΕΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
0 0 1 1 0 0 

61 ΠΔΕΑΥΕ ΘΕΣΣ-ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔ. 

ΛΑΡΙΣΑ 

1 2 1 0 0 1 

62 ΤΕΑΥΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 4 1 0 0 1 

63 ΠΔΕΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 0 2 0 1 0 1 

64 ΤΕΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 3 0 0 0 1 

65 ΤΕΑΥΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ-ΦΩΚΙΔΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑ 1 1 0 1 0 0 

66 ΤΕΕΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 1 1 0 0 0 0 

67 ΤΕΑΥΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΝΑΥΠΛΙΟ 

0 0 0 0 0 1 

68 ΤΕΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0 2 1 0 0 0 

69 ΤΕΕΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ 1 2 0 0 0 1 

70 ΤΕΕΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 2 2 1 1 0 1 

71 
ΠΔΕΑΥΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-Δ. ΕΛΛ-

ΗΠΕΙΡΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΠΑΤΡΑ 

1 1 0 1 0 1 

72 ΤΕΑΥΕ ΑΧΑΪΑΣ 0 3 0 1 0 1 

73 
ΠΔΕΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
0 1 1 0 0 0 

74 ΤΕΕΣ ΑΧΑΪΑΣ 0 5 0 0 0 0 

75 ΤΕΕΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ–ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 3 3 1 1 0 1 

76 ΤΕΑΥΕ ΗΛΕΙΑΣ 
ΠΥΡΓΟΣ 

1 1 1 0 0 0 

77 ΤΕΕΣ ΗΛΕΙΑΣ 2 3 1 0 0 0 

78 ΤΕΑΥΕ ΣΕΡΡΩΝ 
ΣΕΡΡΕΣ 

1 3 0 1 0 1 

79 ΤΕΕΣ ΣΕΡΡΩΝ 1 1 0 0 0 0 

80 ΤΕΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗ 0 0 0 1 0 0 
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81 ΤΕΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ 2 3 1 1 0 1 

82 ΠΔΕΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΤΡΙΠΟΛΗ 

1 1 1 0 0 1 

83 ΤΕΕΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 0 0 0 0 0 1 

84 ΤΕΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 0 0 0 1 0 1 

85 ΤΕΑΥΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

1 1 0 0 0 0 

86 ΤΕΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 0 1 1 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 55 96 28 26 4 28 

       

       

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΣ Η/Υ 
ΟΘΟ
ΝΕΣ 

ΕΚΤΥΠ
ΩΤΕΣ 

ΠΟΛΥΜ
ΗΧ/ΤΑ 
ΑΣΠΡΟ
ΜΑΥΡΑ 

ΠΟΛΥΜ
ΗΧ/ΤΑ 
ΕΓΧΡΩ

ΜΑ 

ΣΑΡΩ
ΤΕΣ 

ΝΗΣΙΑ 

ΕΥΒΟΙΑ 

87 ΤΕΑΥΕ EYBOIAΣ 
ΧΑΛΚΙΔΑ 

4 4 1 0 0 0 

88 ΤΕΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 4 4 1 1 0 0 

ΕΠΤΑΝΗΣΑ 

89 ΤΕΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1 1 0 1 0 0 

90 ΤΕΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 0 2 0 0 0 1 

ΚΡΗΤΗ 

91 ΤΕΕΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 1 1 1 0 0 

92 ΤΕΑΥΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

4 6 1 1 0 1 

93 ΠΔΕΕΣ ΚΡΗΤΗΣ 0 0 1 1 0 0 

94 ΤΕΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 5 0 0 0 0 

95 ΤΕΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ 0 0 0 1 0 0 

96 ΤΕΑΥΕ ΧΑΝΙΩΝ 
ΧΑΝΙΑ 

2 0 0 1 0 1 

97 ΤΕΕΣ ΧΑΝΙΩΝ 4 4 0 1 0 1 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ 

98 ΤΕΑΥΕ ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΟΣ 0 0 0 0 1 0 

99 ΤΕΕΣ ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΣ 1 1 1 1 0 0 

100 ΤΕΑΥΕ ΣΥΡΟΥ 

ΣΥΡΟΣ 

1 1 1 0 1 0 

101 ΠΔΕΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 2 1 0 0 0 

102 ΤΕΕΣ ΣΥΡΟΥ-ΜΗΛΟΥ 0 0 1 1 0 1 
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ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

103 ΤΕΕΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΩΣ 0 1 0 1 0 1 

104 ΤΕΕΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 0 5 0 1 0 1 

105 ΤΕΕΣ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΣ 0 1 1 1 0 0 

106 ΤΕΕΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΣ 0 0 0 0 0 1 

107 ΤΕΑΥΕ ΧΙΟΥ-ΛΕΣΒΟΥ 
ΧΙΟΣ 

0 0 0 0 0 1 

108 ΤΕΕΣ ΧΙΟΥ 0 1 1 0 0 1 

ΣΥΝΟΛΑ ΝΗΣΙΩΝ 26 39 11 13 2 10 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 170 255 68 55 10 62 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

1. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα9)............................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα10) ......................................... 
Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ11. 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε, ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  
μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………12 υπέρ του  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................…………………………………..13  
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 
Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................14 της/του 
(Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: 
“(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............15  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 
σε ....................ημέρες 16 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 17.  

Ή 

                                                           
9 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
10 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
11 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της 
προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 72 ν. 4412/2016). 
12 ο.π. υποσ. 8. 
13 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
14 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 72 ν. 4412/2016.  
15 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
16  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
17 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός 

ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης  (άρθρο 72 ν. 4412/2016).  
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Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 
μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό 
αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της18.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε19. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

                                                           
18   Άρθρο 72 ν. 4412/2016. 
19 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 

2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής 
υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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2. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 
Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε, ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..4 
υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα 
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ. ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, 
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνίαα) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 
σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης) 
ή  
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 
                                                           
1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4 Όπως υποσημείωση 3. 
5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 
6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 72 ν. 4412/2016. 
7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –Σχέδιο σύμβασης 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στην Αθήνα σήμερα, …………, ημέρα, …………  μεταξύ:  

ΑΦΕΝΟΣ του Ελληνικού Δημοσίου, Υπουργείο ….………… που εδρεύει στην ………… και εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον/την …………, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή»,  

ΑΦΕΤΕΡΟΥ της εταιρείας με την επωνυμία ………………………………………………………………………………………….. και 
τον διακριτικό τίτλο …………………………………………….…………. (στο εξής καλούμενη «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»), που 
εδρεύει στ.. ……………………………………….., οδός, αρ. ……, με ΑΦΜ …………………………………….. της Δ.Ο.Υ. 
………………………………, που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τ… νόμιμο 
εκπρόσωπό της (Εταιρείας ή της Ένωσης εταιρειών) …………………………………….  του……………………………, με 
ΑΔΤ …………………………………… δυνάμει του υπ’ αριθ. …………………………… πρακτικού Δ.Σ. (ΦΕΚ συγκρότησης 
ΔΣ σε σώμα ……………………../βεβαίωση Γ.Ε.ΜΗ.). 
Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
Το αφ’ ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο α ν α θ έ τ ε ι   στον αφ’ ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», 
την προμήθεια, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα: 
(α) στη με αρ. …………/2019 Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,  
(β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου που υποβλήθηκε μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ 
και έλαβε αριθμό……………….., όπου δεν έρχεται σε αντίθεση με την Διακήρυξη 
(γ) στην κείμενη νομοθεσία και  
(δ) στην με αρ. …………απόφαση κατακύρωσης και  
ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα την εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών, με τους εξής 
όρους και συμφωνίες: 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

• Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια «Ανανέωση εξοπλισμού και ενοποίηση εξοπλισμού» 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη και στις 
τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Η παρούσα σύμβαση 
αφορά στην ενταγμένη στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020 Πράξη, με κωδ. MIS 5010995και αποτελεί 
την υλοποίηση του υποέργου 6. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο της σύμβασης προσηκόντως, 
εμπροθέσμως και εντέχνως απαλλαγμένο ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες 
τις συνομολογημένες ιδιότητες. 

 ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

•  Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται ενενήντα (90) ημέρες από την υπογραφή της.   

• Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών 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. 
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• 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 υλικό, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την υπηρεσία 
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 στις κατά τόπους περιφερειακές υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον 
προϊστάμενο της περιφερειακής υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το 
υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την προμήθεια κατά τρόπο άρτιο και είναι υπεύθυνος για 
την ολοκλήρωσή της σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
συμπράττει με την Αναθέτουσα Αρχή κατά την υλοποίηση του έργου και για την επίλυση των 
προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την εκτέλεσή του. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά και οποιαδήποτε 
άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις 
απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως αυτή 
περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων 
του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, 
ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα και ασφάλιστρα μετακίνησης, και γενικά κάθε 
είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 
ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής του Συμφωνητικού. 

• Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Το 
προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει τις απαραίτητες επαγγελματικές άδειες. Όλα τα 
οχήματα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου  πρέπει να είναι ασφαλισμένα.  

• Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

• Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή 
και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής 
που αφορούν την εν λόγω προμήθεια. 

• Ο Ανάδοχος οφείλει να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή από οποιαδήποτε απαίτηση για ζημίες 
που προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια παροχής της προμήθειας, καθώς και έναντι οποιωνδήποτε 
απαιτήσεων, διαδικασιών, ζημιών, δαπανών, χρεώσεων που προέρχονται από αυτές ή σε σχέση 
με αυτές. 

• Όλες οι εργασίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της προμήθειας θα 
διεξάγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρενοχλούν αδικαιολόγητα και καταχρηστικά την 
ηρεμία του κοινού.  

• Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την προμήθεια με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με 
τους νόμους, διατάγματα, αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής 
που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, και να προβαίνει χωρίς καμιά 
αποζημίωση στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας που αυτά προβλέπουν. 
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• Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο προσωπικό τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση εργασίας, 
ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία όπως είναι ενδεικτικά 
: κράνη, γυαλιά προστασίας, ζώνες ασφαλείας, ποδιές, γάντια, κλπ.  

• Ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων 
στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και σωστών μέτρων ασφαλείας και 
η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα 
ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που δεν προβλέπονται 
από αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ανακοινώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τις διαταγές και εντολές των 
διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ. που απευθύνονται 
ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών. 

• Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατασκευή, προμήθεια, φύλαξη και χρήση του 
εξοπλισμού που απαιτείται (οχήματα, κιβώτια κλπ) για την προσήκουσα παροχή της προμήθειας 
και ευθύνεται για κάθε ζημία του. Οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής μπορούν να 
επισκέπτονται του χώρους του Αναδόχου προκειμένου να εξετάσουν τον εξοπλισμό. 

• Σε ό,τι αφορά τις Υποχρεώσεις Εμπιστευτικότητας, ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει, χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή άδεια της αναθέτουσας αρχής, εμπιστευτικές πληροφορίες που του 
δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, 
έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. Υποχρεούται δε 
να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να 
τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω 
υποχρέωσής του, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση της βλάβης ή 
ζημίας. 

• Καθ΄όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα 
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μην γνωστοποιήσει σε τρίτους, χωρίς 
την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή 
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

• Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 

ΑΡΘΡΟ 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  
Η αναθέτουσα αρχή υπέχει τις ακόλουθες επιπλέον υποχρεώσεις:  

• Η επιτροπή του διαγωνισμού οφείλει να παραδίδει στον ανάδοχο ατελώς κάθε έγγραφο, σχέδιο, 
μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να 
γνωστοποιήσει σχετικό με την εκτέλεση του Έργου χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του 
αναδόχου. Επιπλέον, η ως άνω επιτροπή οφείλει να παρέχει στον ανάδοχο τις βασικές 
κατευθύνσεις και διευκρινίσεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του Έργου. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου με την οριστική 
παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης.  

• Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της αναθέτουσας αρχής, προκειμένου να 
διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες Αρμόδιες Αρχές ή άλλα πρόσωπα, 
εφόσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των 
συμβατικών υποχρεώσεών του.  

• Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η επιτροπή και όλα τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν ή την 
αναθέτουσα αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα 
που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς κατά τη διάρκεια και με 
την ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης και αφορούν τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους 
κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του αναδόχου. 
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ΑΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

• Για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε στην Αναθέτουσα Αρχή την 
υπ’ αρ. …………εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με ημερομηνία …………του …………συνολικού 
ύψους …………€ που αντιπροσωπεύει το 5% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο 
ν.4412/2016 και έχει χρόνο ισχύος μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης των υπηρεσιών όπως αυτή 
πιστοποιείται από την Επιτροπή Παραλαβής, οριζόμενη από την Υπηρεσία. 

• Η ανωτέρω εγγυητική Επιστολή αποδεσμεύεται και επιστρέφεται στο σύνολό μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω αποδέσμευση γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 7 της παρούσας, των παρατηρήσεων και 
του εκπρόθεσμου. 

• Η εγγυητική Επιστολή εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της 
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 
2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

• Η εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που προσκόμισε ο Ανάδοχος καταπίπτει: 
  α. όπου ρητώς προβλέπεται από την παρούσα, την Διακήρυξη και τον ν.4412/2016, 
  β.  σε κάθε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβεί ουσιώδεις όρους της παρούσας. 

• Μετά την παραλαβή της προμήθειας και προκειμένου να επιστραφεί η εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης του παρόντος άρθρου ο Ανάδοχος καταθέτει εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 
ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) , η οποία κατατίθεται στην Αναθέτουσα Αρχή ως εγγύηση 
καλής λειτουργίας του εξοπλισμού. Η εγγυητική αυτή επιστολή έχει ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της την ημερομηνία σύνταξης των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής και διάρκεια ισχύος ……… 
(άρθρο 6, παρ. 6.4) [συμπληρώνεται κατά την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών το Παραρτήματος  Α της διακήρυξης  ή σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του Αναδόχου αν ανέφερε 

μεγαλύτερη] και καλύπτει την εγγύηση διάθεση ανταλλακτικών, αποκατάσταση ζημιών κλπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

• Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της 
προμήθειας/υπηρεσίας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά 
του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης  …………€ (ολογράφως: 
………… Ευρώ)  πλέον Φ.Π.Α. …………%. 

• Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του Οικονομικού Ανταλλάγματος. 

• Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του αναδόχου όπως 
αυτές απορρέουν από τη Διακήρυξη, την προσφορά του και τις συνθήκες του έργου όπου θα 
πραγματοποιήσει την προμήθεια.  

• Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε 2 τμήματα, συνδεδεμένα με την παράδοση του 
εξοπλισμού, ως εξής: 

o α) Μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού από όλες τις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. των 
Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, το συμβατικό τίμημα που αντιστοιχεί στον εξοπλισμό 
των υπηρεσιών αυτών (Γραμμές: ΣΥΝΟΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  του 
Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης) και  
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o β) Μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού από όλες τις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., πλην 
αυτών των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, το υπολειπόμενο συμβατικό τίμημα. 

• Για την πληρωμή του αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:  
o α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την 

Επιτροπή Παραλαβής της Διεύθυνσης Υποστήριξης του Σ.ΕΠ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 6, 
παρ. 6.2.1 της διακήρυξης,  

o β) τιμολόγιο του Αναδόχου 

o γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε  ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής 

o δ) όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την υπηρεσία που πραγματοποιεί την 
πληρωμή ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

• Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα της 
Αναθέτουσας Αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση του έργου, κατά τα οριζόμενα στο παρόν 
άρθρο. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 
Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει. Η 
καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του 
Ν.4172/2013. Επίσης ο ανάδοχος βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) Κράτηση  0,06 % υπέρ 
Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης β) Κράτηση 0,07 % υπέρ Α.Ε.Π.Π,  η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης  και γ) Κράτηση 0,02 % υπέρ του Δημοσίου, βάσει της παρ.6 του 
άρθρου 36 του ν.4412/2016, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης  της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 
και Προμηθειών. Οι κρατήσεις υπάγονται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που 
υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  

• Το σύνολο του εξοπλισμού θα αποσταλεί στις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση και η επίδειξη της λειτουργίας του. 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΣ Η/Υ 
ΟΘΟ
ΝΕΣ 

ΕΚΤΥΠ
ΩΤΕΣ 

ΠΟΛΥΜ
ΗΧ/ΤΑ 
ΑΣΠΡΟ
ΜΑΥΡΑ 

ΠΟΛΥΜ
ΗΧ/ΤΑ 
ΕΓΧΡΩ

ΜΑ 

ΣΑΡΩ
ΤΕΣ 

ΑΤΤΙΚΗ 

ΑΘΗΝΑ 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. 

ΑΘΗΝΑ 

10 10 2 1 1 3 

2 
ΠΔΕΑΥΕ ΑΘΗΝΩΝ-

ΑΝΑΤ/ΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΡΗΤΗΣ 
10 13 1 0 0 1 

3 ΠΔΕΕΣ ΑΘΗΝΩΝ 0 0 0 0 0 1 

4 
ΤΕΕΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 
3 3 1 1 0 1 

5 
ΤΕΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 
3 4 2 1 0 1 

6 ΤΕΕΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 2 1 1 0 1 
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7 ΤΕΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΔΑΦΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1 3 0 0 0 0 

8 ΤΕΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1 4 0 1 0 0 

9 ΤΕΕΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 6 8 2 1 0 1 

10 ΤΕΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 0 1 2 1 0 2 

11 ΤΕΕΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 3 3 1 1 0 1 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

12 
ΠΔΕΑΥΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

9 11 1 0 0 1 

13 
ΠΔΕΕΣ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
3 3 1 0 1 1 

14 
ΤΕΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
4 6 2 1 0 1 

15 
ΤΕΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 1 1 1 0 0 1 

16 
ΤΕΕΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- 

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 
ΝΙΚΑΙΑ 2 3 1 0 0 1 

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 

17 ΤΕΑΥΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

3 6 2 1 0 1 

18 ΤΕΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3 3 0 1 0 1 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 

19 
ΤΕΑΥΕ Α’ ΤΟΜΕΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΛΛΗΝΗ 

2 2 1 1 1 1 

20 
ΤΕΑΥΕ Β’ ΤΟΜΕΑ  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
2 1 1 1 1 1 

21 ΤΕΕΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2 4 0 1 0 0 

22 ΤΕΕΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΑΝΟΙΞΗ 1 1 1 0 0 0 

23 ΤΕΕΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΛΑΥΡΙΟ 1 2 1 0 0 1 

ΣΥΝΟΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 71 94 24 14 4 22 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

24 
ΠΔΕΑΥΕ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

15 21 1 1 0 0 

25 
ΠΔΕΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1 1 1 0 0 0 

26 
ΤΕΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
1 1 1 0 0 1 

27 
ΤΕΕΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΣΙΝΔΟΥ 
1 3 1 1 0 1 

28 
ΤΕΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
0 0 1 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18 26 5 2 0 2 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 
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29 ΤΕΕΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1 2 1 0 0 0 

30 ΤΕΕΣ ΕΒΡΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

0 0 0 1 0 1 

31 ΤΕΑΥΕ ΡΟΔΟΠΗΣ-ΕΒΡΟΥ 1 1 0 1 0 0 

32 ΤΕΕΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ 2 2 1 0 0 1 

33 ΤΕΑΥΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΒΟΛΟΣ 

1 4 1 0 1 1 

34 ΤΕΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4 3 1 1 0 1 

35 ΤΕΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ 2 2 1 1 0 1 

36 ΤΕΑΥΕ ΔΡΑΜΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΡΑΜΑ 

2 2 1 1 0 0 

37 ΤΕΕΣ ΔΡΑΜΑΣ 0 2 0 1 0 0 

38 ΤΕΕΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 1 1 1 0 0 1 

39 ΤΕΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 0 0 0 1 0 0 

40 ΤΕΕΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑ 0 0 1 0 0 1 

41 ΤΕΑΥΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

0 0 0 0 1 1 

42 
ΠΔΕΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1 1 1 0 0 0 

43 ΤΕΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 3 1 1 0 0 

44 ΤΕΑΥΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΚΑΒΑΛΑ 

0 2 1 0 1 0 

45 ΤΕΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 4 0 0 0 0 

46 ΤΕΑΥΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

0 1 0 0 0 1 

47 ΤΕΕΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2 4 1 1 0 1 

48 ΤΕΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2 3 0 0 0 0 

49 ΤΕΑΥΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

1 0 1 1 0 0 

50 ΤΕΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 1 1 1 0 0 

51 ΤΕΑΥΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

0 0 0 0 0 1 

52 ΤΕΕΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0 1 0 0 0 1 

53 ΤΕΕΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 1 1 0 1 0 1 

54 ΤΕΑΥΕ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΚΟΖΑΝΗ 

2 2 1 0 1 0 

55 ΤΕΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 2 0 1 0 0 

56 ΠΔΕΕΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ.-ΘΡΑΚ. 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

1 1 0 0 0 0 

57 ΤΕΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 2 1 0 0 0 

58 ΤΕΑΥΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 0 0 0 1 0 0 

59 
ΤΕΑΥΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΛΑΜΙΑ 

1 3 0 1 0 0 

60 
ΤΕΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
0 0 1 1 0 0 

61 ΠΔΕΑΥΕ ΘΕΣΣ-ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔ. ΛΑΡΙΣΑ 1 2 1 0 0 1 
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62 ΤΕΑΥΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 4 1 0 0 1 

63 ΠΔΕΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 0 2 0 1 0 1 

64 ΤΕΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 3 0 0 0 1 

65 ΤΕΑΥΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ-ΦΩΚΙΔΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑ 1 1 0 1 0 0 

66 ΤΕΕΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 1 1 0 0 0 0 

67 ΤΕΑΥΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΝΑΥΠΛΙΟ 

0 0 0 0 0 1 

68 ΤΕΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0 2 1 0 0 0 

69 ΤΕΕΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ 1 2 0 0 0 1 

70 ΤΕΕΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 2 2 1 1 0 1 

71 
ΠΔΕΑΥΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-Δ. ΕΛΛ-

ΗΠΕΙΡΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΠΑΤΡΑ 

1 1 0 1 0 1 

72 ΤΕΑΥΕ ΑΧΑΪΑΣ 0 3 0 1 0 1 

73 
ΠΔΕΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
0 1 1 0 0 0 

74 ΤΕΕΣ ΑΧΑΪΑΣ 0 5 0 0 0 0 

75 ΤΕΕΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ–ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 3 3 1 1 0 1 

76 ΤΕΑΥΕ ΗΛΕΙΑΣ 
ΠΥΡΓΟΣ 

1 1 1 0 0 0 

77 ΤΕΕΣ ΗΛΕΙΑΣ 2 3 1 0 0 0 

78 ΤΕΑΥΕ ΣΕΡΡΩΝ 
ΣΕΡΡΕΣ 

1 3 0 1 0 1 

79 ΤΕΕΣ ΣΕΡΡΩΝ 1 1 0 0 0 0 

80 ΤΕΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗ 0 0 0 1 0 0 

81 ΤΕΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ 2 3 1 1 0 1 

82 ΠΔΕΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΤΡΙΠΟΛΗ 

1 1 1 0 0 1 

83 ΤΕΕΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 0 0 0 0 0 1 

84 ΤΕΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 0 0 0 1 0 1 

85 ΤΕΑΥΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

1 1 0 0 0 0 

86 ΤΕΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 0 1 1 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 55 96 28 26 4 28 

       

       

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΣ Η/Υ 
ΟΘΟ
ΝΕΣ 

ΕΚΤΥΠ
ΩΤΕΣ 

ΠΟΛΥΜ
ΗΧ/ΤΑ 
ΑΣΠΡΟ
ΜΑΥΡΑ 

ΠΟΛΥΜ
ΗΧ/ΤΑ 
ΕΓΧΡΩ

ΜΑ 

ΣΑΡΩ
ΤΕΣ 

ΝΗΣΙΑ 

ΕΥΒΟΙΑ 
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87 ΤΕΑΥΕ EYBOIAΣ 
ΧΑΛΚΙΔΑ 

4 4 1 0 0 0 

88 ΤΕΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 4 4 1 1 0 0 

ΕΠΤΑΝΗΣΑ 

89 ΤΕΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1 1 0 1 0 0 

90 ΤΕΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 0 2 0 0 0 1 

ΚΡΗΤΗ 

91 ΤΕΕΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 1 1 1 0 0 

92 ΤΕΑΥΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

4 6 1 1 0 1 

93 ΠΔΕΕΣ ΚΡΗΤΗΣ 0 0 1 1 0 0 

94 ΤΕΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 5 0 0 0 0 

95 ΤΕΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ 0 0 0 1 0 0 

96 ΤΕΑΥΕ ΧΑΝΙΩΝ 
ΧΑΝΙΑ 

2 0 0 1 0 1 

97 ΤΕΕΣ ΧΑΝΙΩΝ 4 4 0 1 0 1 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ 

98 ΤΕΑΥΕ ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΟΣ 0 0 0 0 1 0 

99 ΤΕΕΣ ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΣ 1 1 1 1 0 0 

100 ΤΕΑΥΕ ΣΥΡΟΥ 

ΣΥΡΟΣ 

1 1 1 0 1 0 

101 ΠΔΕΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 2 1 0 0 0 

102 ΤΕΕΣ ΣΥΡΟΥ-ΜΗΛΟΥ 0 0 1 1 0 1 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

103 ΤΕΕΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΩΣ 0 1 0 1 0 1 

104 ΤΕΕΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 0 5 0 1 0 1 

105 ΤΕΕΣ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΣ 0 1 1 1 0 0 

106 ΤΕΕΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΣ 0 0 0 0 0 1 

107 ΤΕΑΥΕ ΧΙΟΥ-ΛΕΣΒΟΥ 
ΧΙΟΣ 

0 0 0 0 0 1 

108 ΤΕΕΣ ΧΙΟΥ 0 1 1 0 0 1 

ΣΥΝΟΛΑ ΝΗΣΙΩΝ 26 39 11 13 2 10 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 170 255 68 55 10 62 

 

• H παραλαβή των υλικών από τις υπηρεσίες γίνεται από τις τοπικές επιτροπές παραλαβής υλικών 
και υπηρεσιών, που συγκροτούνται ετήσια για τις ανάγκες τους, σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του 
άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου.  
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• Η επιτροπή παραλαβής διενεργεί ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να 
παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με αποσυσκευασία όλων των 
ειδών, μακροσκοπικό έλεγχο για τυχόν φθορές και τη σύνδεση και θέση τους σε λειτουργία. 

• Η επιτροπή παραλαβής κάθε υπηρεσίας, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους, συντάσσει 
πρωτόκολλα παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις ή απόρριψη  των υλικών, σύμφωνα με την 
παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16, τα οποία αποστέλλονται στην επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται στη Διεύθυνση Υποστήριξης του Σ.ΕΠ.Ε.. Η επιτροπή παραλαβής της Διεύθυνσης 
Υποστήριξης του Σ.ΕΠ.Ε., αφού ελέγξει όλα τα πρωτόκολλα παραλαβής, συντάσσει δύο (2) 
Οριστικά πρωτόκολλα παραλαβής, σύμφωνα με τις παρ. 5.1.1 α) και β) της παρούσας, τα οποία 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

• Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

• Ειδικότερα για τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Η/Υ) (Α/Α 2, Παράρτημα ΙΙ– Τεχνικές 
Προδιαγραφές–Πίνακες Συμμόρφωσης-Οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης), όλοι οι Η/Υ θα 
παραδοθούν με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις των Windows και εγκατεστημένα δωρεάν 
διαθέσιμα προγράμματα, τα οποία θα δοθούν στον Ανάδοχο από τη Δ/νση Υποστήριξης του 
Σ.ΕΠ.Ε. και για τα οποία θα ενημερωθούν λεπτομερώς οι επιτροπές παραλαβής. Ενδεικτικά 
αναφέρονται τα παρακάτω: 

o α. LibreOffice 
o β. Java JRE 
o γ. Mozilla Firefox 
o δ. Adobe Acrobat Reader   και 
o ε. Comodo Internet Security (δωρεάν έκδοση). 

• Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από τις επιτροπές 
παραλαβής θα πραγματοποιηθεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την άφιξη του συνόλου 
των ειδών του εξοπλισμού στον τόπο προορισμού τους, σύμφωνα και με τον Πίνακα του 
Παραρτήματος ΙΙΙ. 

• Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από 
την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

• Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την 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 που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής 
εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη 
σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 
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• Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 
με απόφαση του αποφαινόμενου 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. 

• 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. 

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

 
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

• 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. 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. 

Ποινικές ρήτρες 

• Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος 
του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

• Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% των 
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών παράδοσης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν 
στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις 
εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 
εκτελεστεί πλήρως. 

• Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
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• Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 

Μη διαθεσιμότητα Μονάδας – Ρήτρες 

• Σε περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου επιτρεπτού χρόνου μεταξύ της αναγγελίας 
βλάβης/δυσλειτουργίας και της αποκατάστασής της, επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με το 
0,15% επί του συμβατικού τιμήματος του εξοπλισμού που είναι εκτός λειτουργίας, για κάθε 
επιπλέον ημερολογιακή ημέρα. Αν μια μονάδα εξοπλισμού είναι μη διαθέσιμη (σε βλάβη ή 
δυσλειτουργία) για δύο (2) συνεχείς μήνες, πέρα από την επιβληθείσα ρήτρα, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να αντικαταστήσει μέσα σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες, με δικό του κόστος, τον  
εξοπλισμό που έχει βλάβη, με ισοδύναμο εξοπλισμό, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση της 
αναθέτουσας αρχής. Για το υλικό που αντικαθίσταται ισχύει η εγγύηση του κατασκευαστή ή το 
υπόλοιπο της εγγύησης του Αναδόχου (όποιο έχει μεγαλύτερη διάρκεια) από την ημερομηνία 
αντικατάστασης. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος απέναντι στην αναθέτουσα αρχή για την τήρηση 
αυτής της εγγύησης. 
Διευκρινίζεται ότι: (i) ένα σύστημα/υπηρεσία θεωρείται ολικά μη διαθέσιμο/η εάν είναι μη 
διαθέσιμο έστω και ένα μικρό μέρος της λειτουργικότητας που παρέχει και (ii) για την αμεσότητα 
του προσδιορισμού της βλάβης/δυσλειτουργίας, η αρχική διάγνωση/δυσλειτουργία θα μπορεί να 
πραγματοποιείται μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης, εφόσον υφίσταται η δυνατότητα αυτή, εντός 
του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε.. 

ΑΡΘΡΟ 8:  ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

• Ο ανάδοχος εγγυάται προς την αναθέτουσα αρχή ότι η προμήθεια των ειδών εξοπλισμού θα 

εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της διακήρυξης, τους τεχνικούς κανόνες και 

τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στην υλοποίηση παρόμοιων προμηθειών, τα 
αγαθά θα έχουν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη διακήρυξη, θα είναι 

απαλλαγμένα από οποιαδήποτε ελαττώματα και ότι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, 
λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στη διακήρυξη και στην 

προσφορά που κατέθεσε.  

• Ο ανάδοχος εγγυάται προς την αναθέτουσα αρχή ότι η προμήθεια και τα τυχόν επί μέρους 
στοιχεία της θα είναι κατά την παράδοσή τους καινούργια και αμεταχείριστα.  

• Ο ανάδοχος εγγυάται την καλή και προσήκουσα λειτουργία των αγαθών της προμήθειας για 
συνήθη χρήση και τη δωρεάν αποκατάσταση βλαβών τουλάχιστον για χρονικό διάστημα ίσο με 

αυτό που ορίζεται στις προδιαγραφές κάθε είδους (Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης), από την 

ημερομηνία οριστικής παραλαβής του συνόλου του Έργου, το οποίο καλείται περίοδος εγγύησης. 
Επίσης αναλαμβάνει δωρεάν την ευθύνη παροχής ανταλλακτικών για την περίοδο της εγγύησης. 

Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ του τεύχους της 
διακήρυξης. 

• Αν κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης προκύψουν ελαττώματα ή έλλειψη 

συνομολογημένων ιδιοτήτων στα αγαθά της προμήθειας τεκμαίρεται ότι αυτά υπήρχαν κατά το 
χρόνο της παράδοσης και ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής να 

αντικαταστήσει ή να διορθώσει τα αγαθά, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, η 

οποία πάντως διατηρεί όλα τα εκ του νόμου δικαιώματά της.   

• Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να 
αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές 

προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.  

• Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της 
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συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία 

καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του 

αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο 

της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.  

• Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της 
εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις 
απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το 
συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής 
λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της διακήρυξης. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 
ΑΡΘΡΟ 9:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  
Η τροποποίηση μη ουσιωδών όρων, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016, χωρεί 

κατόπιν αποφάσεως της Αναθέτουσας Αρχής, που λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, η οποία στη συνέχεια γίνεται αποδεκτή από τον ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

• Ο ανάδοχος δύναται να αναθέσει μέρος του έργου σε υπεργολάβο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 4, παρ. 4.4 της διακήρυξης. 

• Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής.   

• Κατ’ εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις του έναντι της 

αναθέτουσας αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος με βάση τους όρους της σύμβασης 

σε Τράπεζα της επιλογής του (εκδοχέας) που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα υπό τις εξής 
προϋποθέσεις:   

o Ο εκδοχέας πρέπει να γνωρίζει και να αποδέχεται όλους τους όρους της σύμβασης μεταξύ 

αναδόχου και αναθέτουσας αρχής.  

o Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να αντιτάξει κατά του εκδοχέα όλες τις ενστάσεις που έχει 

κατά του εκχωρητή και μετά την αναγγελία της εκχώρησης.   

o Σε περίπτωση που για λόγους που άπτονται των συμβατικών σχέσεων μεταξύ αναδόχου 

και αναθέτουσας αρχής δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το 

εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση αναδόχου, απομείωση 
συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, 

καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.), η αναθέτουσα αρχή δεν έχει καμία ευθύνη 

έναντι του εκδοχέα.   

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει υπόψη του το άρθρο 95 του Ν. 2362/1995, καθώς και το άρθρο 
145 του Ν. 4270/2014 ως προς τη διαδικασία αναγγελίας εκχώρησης.  

• Εάν ο ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της 

αναθέτουσας αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει 

αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ 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: 
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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 της διακήρυξης 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. 

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

• Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, 

υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς.  

• Ο ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 

που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 

αναθέτουσα αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι 

(20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

• Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική αρμοδιότητα 

για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από την παρούσα 

σύμβαση έχουν τα Δικαστήρια που προβλέπονται από τις διατάξεις  του άρθρου 205Α του 

ν.4412/2016». 

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από τα 

συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω.  

Από τα παραπάνω 3 πρωτότυπα τα δύο παραμένουν στην Αναθέτουσα Αρχή και ένα λαμβάνει ο 

ανάδοχος.  

ΤΑ ΜΕΡΗ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΕΕΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα 

Στοιχεία της δημοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι 
ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία 
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ /ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Προσωρινός αριθμός προκήρυξης 
στην ΕΕ: αριθμός  

[], ημερομηνία [], σελίδα [] 19-560288-001 Αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ:  

 [][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000 

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε 
δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus. 
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ]) 

www.promitheus.gov.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ 
19PROC005867595 

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι 
δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

Ταυτότητα του αγοραστή 

Επίσημη ονομασία: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

/ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 

Δικτυακός τόπος (εφόσον  

099012257 

υπάρχει): https://www.epiteliki-ergasias.gov.gr/ 

Πόλη: Αθήνα 

https://www.epiteliki-ergasias.gov.gr/
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Οδός και αριθμός: Κοραή 4 

Ταχ. κωδ.: 10564 

Αρμόδιος επικοινωνίας: Χαράλαμπος Φλώρος 

Τηλέφωνο: 2103231273 

φαξ: 2103231279 

Ηλ. ταχ/μείο: chfloros@mou.gr 

Χώρα: GR 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

2/2019, Ανανέωση εξοπλισμού και  

 Τίτλος: ενοποίηση εξοπλισμού 

Σύντομη περιγραφή: 

Η παρούσα σύμβαση αφορά στην ενταγμένη στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020 Πράξη, με κωδ. MIS 
5010995, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης 
μέσω της προτυποποίησης «Μηχανισμού επιτήρησης της Αγοράς Εργασίας/Σώμα επιθεώρησης 
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)», ο οποίος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την καταπολέμηση της αδήλωτης 
και ατελώς δηλωμένης εργασίας και την ανάπτυξη νέων εργαλείων και συστημάτων και αποτελεί 
μέρος εξειδίκευσης του Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας που 
εκπόνησε το  

ΥΠΕΚΑΑ. Το Σχέδιο εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 30.6.2017 (DG Employment and Social Affairs and 
Inclusion/2017/3292761/30.6.2017) και επικαιροποιήθηκε τον 11/2017. Επίσης αξιοποιεί 
στοιχεία και βρίσκεται σε εναρμόνιση με το Ν. 4488/ΦΕΚ Α/13.9.2017. Συγκεκριμένα αποτελεί 
την υλοποίηση του υποέργου 6 με αντικείμενο την «Ανανέωση εξοπλισμού και ενοποίηση 
εξοπλισμού» του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και στοχεύει στην υποστήριξη των 
σχεδιαζόμενων δράσεων του φορέα στο πεδίο του εντοπισμού και καταπολέμησης της αδήλωτης 
εργασίας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 30213300-8: Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 
30231000-7: Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών, 30232110-8: Εκτυπωτές λέιζερ, 
30216110-0: Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής, 30121200-5: Φωτοαντιγραφικές 
συσκευές. Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή  

τον αναθέτοντα φορέα (εάν  

 υπάρχει): Διαγωνισμός 2/2019 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα Επωνυμία: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 

Ηλ. ταχ/μείο: 
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Τηλέφωνο: φαξ: 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; Ναι / Όχι 

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων; 

% 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν 
οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 

- 

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 
(προ)επιλογής]; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

- 

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

- 

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση 
και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο 

- 

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; Ναι / Όχι 
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Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση  

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που 
θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να 
τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 

- 

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

- 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία προμήθειας: 

- 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου: 

- 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

0 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 Όνομα: 

Επώνυμο: 

Ημερομηνία γέννησης: 

Τόπος γέννησης: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Τηλέφωνο: 
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Ηλ. ταχ/μείο: 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας 

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων: 

- 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των 
λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: Συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 
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Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Διαφθορά 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Απάτη 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του Έχει ο ίδιος 
ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
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- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες Έχει ο 
ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που  

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
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Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 

Καταβολή φόρων 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο 
στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποσό 
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Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι / 
Όχι 

Διευκρινίστε: 

- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Ο οικονομικός φορέας 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; 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ περιγράψτε 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος 
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποσό 

  





  Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

σελ. [93]    

 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι / 
Όχι 

Διευκρινίστε: 

Διευκρινίστε: 

- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Ο οικονομικός φορέας 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; 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ περιγράψτε 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού δικαίου; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
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Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς  

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
κοινωνικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
εργατικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
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Πτώχευση 

Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη 
σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο 
αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει 
τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη 
σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο 
αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει 
τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
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Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη 
σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο 
αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει 
τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 
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Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη 
σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο 
αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει 
τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη 
σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο 
αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει 
τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
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- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη 
σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο 
αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 
υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει 
τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
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Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού Έχει 
συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης Γνωρίζει 
ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία 
της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
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Παρακαλώ περιγράψτε 

- 

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 

Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή 
επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη 
σύμβαση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που  

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, απόκτηση 
εμπιστευτικών πληροφοριών 

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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, β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να 
επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, 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; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), 
ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής 
Απάντηση: Ναι 
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Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 
που αναφέρονται, εκτός εάν: 

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις 
απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το 
Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 

Ημερομηνία 

Τόπος 

Υπογραφή 

 

Λήξη 
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