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1. ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

1.1 Πηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκία Ζιεθηξνληθφο Δζληθφο ΦνξΩαο ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο 

Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ(ΑΦΚ) 997072577 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε ΑθαδεκΫαο 22 

Ξφιε ΑζΪλα 

Ραρπδξνκηθφο Θσδηθφο 106 71 

Σψξα ΔιιΨδα 

Θσδηθφο NUTS Αλαζέηνπζαο Αξρήο EL303 

Θσδηθνί ΛUTS πεξηνρψλ εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο 

EL30, EL522 

Ρειέθσλν 210 37 29 689/-772 

Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνκείν  
sannousaki@efka.gov.gr 
tm.diagon.ipiresion@efka.gov.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο ΑλλνπζΨθε Π. 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) www.efka.gov.gr  

Θσδηθνί CPV 
50312100-6 «πεξεζΫεο ΠπληΪξεζεο θαη ΔπηζθεπΪο 
Θεληξηθψλ πνινγηζηψλ» 

Ξξνυπνινγηζκφο Θ.Α.Δ. πνπ βαξχλεη  
00.10.0433 «ΑκνηβΩο λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα 
κεραλνγξαθηθΪ ππνζηΪξημε» 

Ππζηεκηθφο Αξηζκφο Ξξφζθιεζεο 
ΔΠΖΓΖΠ 

105757 

 
 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ θαη θχξηνο ηνπ αληηθεηκΩλνπ ηεο Πχκβαζεο εΫλαη ν Ζιεθηξνληθφο Δζληθφο ΦνξΩαο 

ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο - «e-Δ.Φ.Θ.Α.», εΫλαη Λνκηθφ Ξξφζσπν ΓεκνζΫνπ ΓηθαΫνπ θαη απνηειεΫ κε 

θεληξηθΪ αλαζΩηνπζα αξρΪ, αλΪθεη ζηε ΓεληθΪ θπβΩξλεζε θαη ζπζηΨζεθε κε ην Λ.4387/16 (Α’ 85) θαη 

Λ.4670/20 (Α’ 43)  φπσο ηζρχνπλ. 

 

Θχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο εΫλαη ε ΘνηλσληθΪ ΑζθΨιηζε. 

 

Πηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

α) Ρα Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εΫλαη δηαζΩζηκα γηα ειεχζεξε, πιΪξε, Ψκεζε & δσξεΨλ ειεθηξνληθΪ 

πξφζβαζε κΩζσ ηεο δηαδηθηπαθΪο πχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΝΞΠ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. 

β) ΘΨζε εΫδνπο επηθνηλσλΫα θαη αληαιιαγΪ πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηεΫηαη κΩζσ ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. 

ΞξνκΪζεηεο θαη πεξεζΫεο (εθεμΪο ΔΠΖΓΖΠ), ην νπνΫν εΫλαη πξνζβΨζηκν απφ ηε ΓηαδηθηπαθΪ 

Ξχιε ηνπ (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΝΞΠ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.  

γ) ΞεξαηηΩξσ πιεξνθνξΫεο εΫλαη δηαζΩζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζεΫζα δηεχζπλζε.  

  

 

mailto:sannousaki@efka.gov.gr
http://www.efka.gov.gr/
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1.2 Πηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Σξεκαηνδφηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεΫ κε ηελ αλνηθηΪ δηαδηθαζΫα ηνπ Ψξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16.  

Σξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

ΦνξΩαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εΫλαη ν ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ e-Δ.Φ.Θ.Α. 

Ζ δαπΨλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηε ζρεηηθΪ πΫζησζε κε Θ.Α.Δ.: 00.10.0433 «ΑκνηβΩο 

λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα κεραλνγξαθηθΪ ππνζηΪξημε» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2021, 

2022 θαη 2023 ηνπ “e-Δ.Φ.Θ.Α.”, σο εμΪο:   

 

 

 

 

 

 

Γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζΫα Ωρεη εθδνζεΫ ε ππ’ αξ. πξση. 58570/05-08-2021 (ΑΓΑ 

6Π9Ζ46ΚΡΙΘ-ΑΙΔ) απφθαζε Έγθξηζεο ΑλΨιεςεο Ξνιπεηνχο πνρξΩσζεο ηνπ πνπξγεΫνπ 

ΔξγαζΫαο θαη Θνηλσληθψλ ΑζθαιΫζεσλ, πνζνχ #357.120,00€# ζπκπ/λνπ ΦΞΑ γηα ην Ωηνο 2022, 

πνζνχ #238.080,00€# ζπκπ/λνπ ΦΞΑ γηα ην Ωηνο 2023 ελψ απφ ηνλ ΦνξΩα Ωρεη εθδνζεΫ  ε 

ππ’αξ.Κ665/06-08-2021 (ΑΓΑ/61ΣΘ46ΚΑΞΠ-ΓΘΙ) απφθαζε αλΨιεςεο ππνρξΩσζεο. 

 

1.3 Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  

ΑληηθεΫκελν ηεο ζχκβαζεο εΫλαη ε παξνρΪ ππεξεζηψλ ζπληΪξεζεο ηνπ Θεληξηθνχ Δμνπιηζκνχ ηνπ e-

Δ.Φ.Θ.Α. φπσο αλαιπηηθΨ αλαθΩξεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ ηεο παξνχζεο θαη ππνδηαηξεΫηαη ζηα 

θΨησζη ηκΪκαηα: 

 Ρκήκα Α : «ΞαξνρΪ πεξεζηψλ ζπληΪξεζεο ηνπ Δμνπιηζκνχ, φπσο απηφο παξνπζηΨδεηαη ζηνλ 

ΞΫλαθα 1 ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Α θαζψο θαη ηνπ Ιεηηνπξγηθνχ ΠπζηΪκαηνο Ϊ/ θαη ηεο ΒΨζεο 

ΓεδνκΩλσλ». 

(γηα φζα εΫδε ηνπ ΞΫλαθα 1 ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Α Ωρνπλ ηε ιΩμε “ΛΑΗ” ζηε ζηΪιε 

“ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΑΟΑΓΥΓΗΘΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ”) 

 Ρκήκα Β : «ΞαξνρΪ πεξεζηψλ ζπληΪξεζεο ηνπ Δμνπιηζκνχ, φπσο απηφο παξνπζηΨδεηαη ζηνλ 

ΞΫλαθα 2 ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Α θαζψο θαη ηνπ Ιεηηνπξγηθνχ ΠπζηΪκαηνο Ϊ/ θαη ηεο ΒΨζεο 

ΓεδνκΩλσλ». 

(γηα φζα εΫδε ησλ ΞΫλαθα 2 ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Α Ωρνπλ ηε ιΩμε “ΛΑΗ” ζηε ζηΪιε 

“ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΑΟΑΓΥΓΗΘΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ”)  

Ξξνζθνξέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ, ή  γηα θάζε επηκέξνπο 

θαηεγνξία, ήηνη Ρκήκα Α ή Ρκήκα Β. 

ΔΡΝΠ ΞΝΠΝ 

2021 119.040,00€ 

2022 357.120,00€ 

2023 238.080,00€ 
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Νη πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ 

αλά Ρκήκα, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ II ηεο 

παξνχζεο.  

Ξξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ αλά Ρκήκα, ζα 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Νη παξερφκελεο ππεξεζΫεο θαηαηΨζζνληαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Θνηλνχ ΙεμηινγΫνπ δεκνζΫσλ 

ζπκβΨζεσλ :  

• CPV :  50312100-6 «πεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θεληξηθψλ 

ππνινγηζηψλ» 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ #288.000,00€# πιένλ ΦΞΑ, 

ήηνη #357.120,00€#, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, κε δηθαίσκα ηνπ Φνξέα γηα παξάηαζε ησλ ππεξεζηψλ 

γηα έλα (1) επηπιένλ έηνο κε εθηηκψκελε αμία #288.000,00€# πιένλ ΦΞΑ, ήηνη 

#357.120,00€#  θαη αλαιχεηαη σο εμήο:  

 

Ζ ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλΩξρεηαη ζην πνζφ ησλ #576.000,00€# πιένλ ΦΞΑ, 

ήηνη #714.240,00€# ζπκπ/λνπ ΦΞΑ. 

ΑλαιπηηθΪ πεξηγξαθΪ ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΩλνπ ηεο ζχκβαζεο δΫδεηαη ζην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ II ηεο παξνχζαο δηαθΪξπμεο.  

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεΫ κε ην θξηηΪξην ηεο πιΩνλ ζπκθΩξνπζαο απφ νηθνλνκηθΪο Ψπνςεο πξνζθνξΨο 

βάζεη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο αλά Ρκήκα, γηα ην ρξνληθφ δηΨζηεκα ελφο (1) Ωηνπο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηΨμεηο ηνπ Λ.4412/16, φπσο ηζρχεη. 

 

 

 

Ξεξηγξαθή πεξεζηψλ 

Ξξνυπνινγηζζείζα 
Γαπάλε γηα έλα (1) 

έηνο  

(πιένλ ΦΞΑ) 

Ξαξάηαζε 
γηα έλα (1) 

έηνο 

 (πιένλ ΦΞΑ) 

ΡΚΖΚΑ Α: ΠπληΪξεζε  Θεληξηθνχ 
Κεραλνγξαθηθνχ Δμνπιηζκνχ  ΞΫλαθα 1 210.000,00 210.000,00 

ΡΚΖΚΑ Β : ΠπληΪξεζε  Θεληξηθνχ 
Κεραλνγξαθηθνχ Δμνπιηζκνχ  ΞΫλαθα 2 

78.000,00 78.000,00 

Ππλνιηθή Ξξνυπνινγηζζείζα Γαπάλε 288.000,00 288.000,00 
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1.4 Θεζκηθφ πιαίζην  

Ζ αλΨζεζε θαη εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο δηΩπνληαη απφ ηελ θεΫκελε λνκνζεζΫα θαη ηηο θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε απηΪο εθδνζεΫζεο θαλνληζηηθΩο πξΨμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδΫσο: 

1. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.4670/20 (Α’ 43) «ΑζθαιηζηηθΪ κεηαξξχζκηζε θαη ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο 

Δζληθνχ ΦνξΩα ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο (e-ΔΦΘΑ) θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο». 

2. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.4387/16 (Α’ 85) «ΔληαΫν Πχζηεκα ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιεηαο-Κεηαξξχζκηζε 

αζθαιηζηηθνχ-ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηΪκαηνο - ΟπζκΫζεηο θνξνινγΫαο εηζνδΪκαηνο θαη ηπρεξψλ 

παηγλΫσλ θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο». 

3. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.4445/16 (Α’ 236) «Δζληθφο Κεραληζκφο Ππληνληζκνχ, Ξαξαθνινχζεζεο θαη 

Αμηνιφγεζεο ησλ Ξνιηηηθψλ ΘνηλσληθΪο Έληαμεο θαη ΘνηλσληθΪο ΠπλνρΪο, ξπζκΫζεηο γηα ηελ 

θνηλσληθΪ αιιειεγγχε θαη εθαξκνζηηθΩο δηαηΨμεηο ηνπ λ.4387/2016(Α΄85) θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο». 

4. Ρηο πνπξγηθΩο απνθΨζεηο κε αξηζ. 34435/31-5-2021 Απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ ΔξγαζΫαο θαη 

Θνηλσληθψλ πνζΩζεσλ «ΑπνδνρΪ παξαΫηεζεο θαη δηνξηζκφο ΓηνηθεηΪ ζηνλ Ζιεθηξνληθφ Δζληθφ 

ΦνξΩα ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο (e - ΔΦΘΑ) θαη Ξξφεδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ.» (ΦΔΘ 

428/1-6-2021 η. .Ν.Γ.Γ.), κε αξηζ. 38538/Γ1/12848/12-9-2019 «Γηνξηζκφο πνδηνηθεηΪ 

ζηνλ ΔληαΫν ΦνξΩα ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο (Δ.Φ.Θ.Α.)…» (ΝΓΓ 738), κε αξηζ. 

Γ1/νηθ.10621/3819/3-03-20  «Γηνξηζκφο πνδηνηθεηΪ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δζληθνχ ΦνξΩα 

ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο (e-Δ.Φ.Θ.Α.)…» (ΝΓΓ 158), κε αξηζκ. 34738/2-6-2021 (.Ν.Γ.Γ. 

434/02.06.2021)  Γηνξηζκφο πνδηνηθεηΪ, ηαθηηθνχ κΩινπο θαη αλαπιεξσηΪ ΓηνηθεηΪ ζην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηνλ Ζιεθηξνληθφ Δζληθφ ΦνξΩα ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο (e - ΔΦΘΑ), κε αξηζ. 

Γ1/12237/4347/16-03-20 (ΝΓΓ 205/18-03-20) Γηνξηζκφο ΞξνΩδξνπ, θαη κειψλ ζην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δζληθνχ ΦνξΩα ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο (e-ΔΦΘΑ), φπσο 

ηξνπνπνηΪζεθε κε ηηο ππφ ζηνηρεΫα Γ1/40784/12163/15-10-2020 (.Ν.Γ.Γ. 876), 

Γ1/νηθ.27649/9121/8-12-2020 (.Ν.Γ.Γ. 1050), θαη 35266/2-6-2021 (.Ν.Γ.Γ 435/2-6-2021) 

φκνηεο απνθΨζεηο. 

5. Ρεο ππ’αξ.759/Ππλ.44/05-12-2019 Απφθαζεο ηνπ ΓΠ ηνπ e-ΔΦΘΑ (ΑΓΑ/61ΕΜ465ΣΞΗ-ΘΠΒ) 

«Θαλνληζκφο ΙεηηνπξγΫαο Ξιεξνθνξηαθνχ ΠπζηΪκαηνο Ξξσηνθφιινπ θαη ΖιεθηξνληθΪο Έθδνζεο 

θαη ΓηαθΫλεζεο ΔγγξΨθσλ ζηνλ Δ.Φ.Θ.Α.» θαη ηελ ππ’αξ.283/Ππλ.25/20-08-2020 ηνπ ΓΠ ηνπ 

e-Δ.Φ.Θ.Α. (Τ64Ξ46ΚΑΞΠ-ΛΘ8) «Ωγθξηζε ηνπ ΑλαζεσξεκΩλνπ Θαλνληζκνχ ΙεηηνπξγΫαο 

Ξιεξνθνξηαθνχ ΠπζηΪκαηνο ΗΟΗΓΑ, φπσο θαη ηεο ΓηαδηθαζΫαο ΖιεθηξνληθΪο Έθδνζεο θαη 

ΓηαθΫλεζεο ΔγγξΨθσλ ζηνλ e-Δ.Φ.Θ.Α.». 

6. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Ξ.Γ. 8/2019 Δ.Φ.Θ.Α. (ΦΔΘ 8/23-01-2019) «Νξγαληζκφο ΔληαΫνπ ΦνξΩα 

ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο (Δ.Φ.Θ.Α.)» φπσο ηζρχεη. 

7. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο ΠπκβΨζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη 

πεξεζηψλ (πξνζαξκνγΪ ζηηο ΝδεγΫεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηΪζεθε θαη 

ηζρχεη. 
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8. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ N. 4700/20 (Α’ 127) «ΔληαΫν θεΫκελν ΓηθνλνκΫαο γηα ην Διεγθηηθφ ΠπλΩδξην, 

νινθιεξσκΩλν λνκνζεηηθφ πιαΫζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ Ωιεγρν, ηξνπνπνηΪζεηο ζηνλ Θψδηθα 

Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ ΠπλΩδξην, δηαηΨμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθΪ απνλνκΪ ηεο δηθαηνζχλεο θαη 

Ψιιεο δηαηΨμεηο». 

9. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.4250/2014 (Α' 74) «ΓηνηθεηηθΩο Απινπζηεχζεηο - ΘαηαξγΪζεηο, Ππγρσλεχζεηο 

Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ ΓεκνζΫνπ ΡνκΩα-ΡξνπνπνΫεζε ΓηαηΨμεσλ ηνπ π.δ. 

318/1992 (Α΄161) θαη ινηπΩο ξπζκΫζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 1. 

10. Ρηο δηαηΨμεηο ηεο παξ.Ε ηνπ Λ.4152/2013 (Α΄107) «ΞξνζαξκνγΪ ηεο ειιεληθΪο λνκνζεζΫαο ζηελ 

ΝδεγΫα 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιΩκεζε ησλ θαζπζηεξΪζεσλ πιεξσκψλ ζηηο 

εκπνξηθΩο ζπλαιιαγΩο». 

11. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 26 ηνπ Λ.4024/2011 (Α΄226) «Ππγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγΨλσλ ηεο 

δηνΫθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιΪξσζε». 

12. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.4013/2011 (Α’ 204) «Πχζηαζε εληαΫαο ΑλεμΨξηεηεο ΑξρΪο ΓεκνζΫσλ 

ΠπκβΨζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ…», φπσο ηξνπνπνηΪζεθε 

θαη ηζρχεη κε ηνλ Λ.4412/16. 

13.  Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ. 4727/2020 (Α’ 184) «ΤεθηαθΪ ΓηαθπβΩξλεζε (ΔλζσκΨησζε ζηελ ΔιιεληθΪ 

ΛνκνζεζΫα ηεο ΝδεγΫαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο ΝδεγΫαο (ΔΔ) 2019/1024) – ΖιεθηξνληθΩο 

ΔπηθνηλσλΫεο (ΔλζσκΨησζε ζην Διιεληθφ ΓΫθαην ηεο ΝδεγΫαο (ΔΔ) 2018/1972 θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο». 

14.  Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.4601/2019 (Α’ 44) «ΔηαηξηθνΫ µεηαζρεµαηηζµνΫ θαη ελαξµφληζε ηνπ 

λνµνζεηηθνχ πιαηζΫνπ µε ηηο δηαηΨμεηο ηεο ΝδεγΫαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη 

ηνπ ΠπµβνπιΫνπ ηεο 16εο ΑπξηιΫνπ 2014 γηα ηελ Ωθδνζε ειεθηξνληθψλ ηηµνινγΫσλ ζην πιαΫζην 

δεµφζησλ ζπµβΨζεσλ θαη ινηπΩο δηαηΨμεηο». 

15. Ρε κε αξ. ππ’ αξ.57654/23-05-2017 (ΦΔΘ Β’ 1781/23-05-2017) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

ΝηθνλνκΫαο θαη ΑλΨπηπμεο «Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκΨησλ ιεηηνπξγΫαο θαη δηαρεΫξηζεο ηνπ 

Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγεΫνπ ΝηθνλνκΫαο 

θαη ΑλΨπηπμεο». 

16.  Ρηο δηαηΨμεηο ηεο ππ΄αξ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) ΘνηλΪο Απφθαζεο ησλ 

πνπξγψλ ΑλΨπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ  θαη ΤεθηαθΪο ΓηαθπβΩξλεζεο κε ζΩκα «ΟπζκΫζεηο ηερληθψλ 

δεηεκΨησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλΨζεζε ησλ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ κε 

ρξΪζε ησλ επηκΩξνπο εξγαιεΫσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ ΠπζηΪκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ)». 

17.  Ρελ ππ’αξ. Θ..Α. νηθ. 60967 ΔΜ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «ΖιεθηξνληθΪ Ρηκνιφγεζε ζην 

πιαΫζην ησλ Γεκφζησλ ΠπκβΨζεσλ δπλΨκεη ηνπ λ. 4601/2019» (Α΄44). 

18.  Ρελ ππ’αξ.63446/2021 Θ..Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Θαζνξηζκφο Δζληθνχ Κνξθφηππνπ 

ειεθηξνληθνχ ηηκνινγΫνπ ζην πιαΫζην ησλ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ».  

19.  Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.3419/2005 (Α’ 297) «Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν (Γ.Δ.ΚΖ.) θαη 

εθζπγρξνληζκφο ηεο ΔπηκειεηεξηαθΪο ΛνκνζεζΫαο». 
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20. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ. 3861/2010 (Α’ 112) «ΔλΫζρπζε ηεο δηαθΨλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθΪ 

αλΨξηεζε λφκσλ θαη πξΨμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΨλσλ ζην 

δηαδΫθηπν "Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο φπσο ηξνπνπνηΪζεθαλ απφ ηνλ λ.4057/12 θαη 

απφ ην αξ.23 ηνπ λ.4210/12”. 

21. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ ΞξνζηηζΩκελεο ΑμΫαο». 

22. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα ΓηνηθεηηθΪο ΓηαδηθαζΫαο θαη Ψιιεο 

δηαηΨμεηο”  θαη ηδΫσο ησλ Ψξζξσλ 7 θαη 13 Ωσο 15. 

23. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Ξ.Γ.39/2017 (Α΄ 64) «Θαλνληζκφο εμΩηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ 

ελψπησλ ηεο ΑξρΪο ΔμΩηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ». 

24. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Ξ.Γ. 80/2016 (Α΄ 145) “ΑλΨιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ΓηαηΨθηεο”, φπσο 

ηζρχεη.  

25. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Ξ.Γ. 28/2015 (Α' 34) “ΘσδηθνπνΫεζε δηαηΨμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα 

Ωγγξαθα θαη ζηνηρεΫα”.  

26. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ 

ΠπκβνπιΫνπ, ηεο 27εο ΑπξηιΫνπ2016, γηα ηελ πξνζηαζΫα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ Ωλαληη ηεο 

επεμεξγαζΫαο ησλ δεδνκΩλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηΪξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξΫα ησλ 

δεδνκΩλσλ απηψλ θαη ηελ θαηΨξγεζε ηεο νδεγΫαο 95/46/ΔΘ (Γεληθφο Θαλνληζκφο γηα ηελ 

ΞξνζηαζΫα ΓεδνκΩλσλ) θαη ηηο δηαηΨμεηο ηνπ λ. 4624/2019 (Α΄137) «ΑξρΪ ΞξνζηαζΫαο ΓεδνκΩλσλ 

Ξξνζσπηθνχ ΣαξαθηΪξα, κΩηξα εθαξκνγΪο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 …».  

27.  Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.4624/2019 (Α’ 137) «ΑξρΪ ΞξνζηαζΫαο ΓεδνκΩλσλ Ξξνζσπηθνχ 

ΣαξαθηΪξα, κΩηξα εθαξκνγΪο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη 

ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 27εο ΑπξηιΫνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζΫα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ Ωλαληη ηεο 

επεμεξγαζΫαο δεδνκΩλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηΪξα θαη ελζσκΨησζε ζηελ εζληθΪ λνκνζεζΫα ηεο 

ΝδεγΫαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 27εο ΑπξηιΫνπ 

2016 θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο». 

28.  Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.2121/1993 (Α 25) «ΞλεπκαηηθΪ ηδηνθηεζΫα, ΠπγγεληθΨ Γηθαηψκαηα θαη 

ΞνιηηηζηηθΨ ΘΩκαηα». 

29. Ρηο δηαηΨμεηο ηεο κε αξ. ππ’ αξ.57654/23-05-2017 (ΦΔΘ Β’ 1781/23-05-2017) Απφθαζεο ηνπ 

πνπξγνχ ΝηθνλνκΫαο θαη ΑλΨπηπμεο «Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκΨησλ ιεηηνπξγΫαο θαη δηαρεΫξηζεο 

ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγεΫνπ 

ΝηθνλνκΫαο θαη ΑλΨπηπμεο». 

30. Ρνπ Λ.4172/2013 (Α/167) «ΦνξνινγΫα εηζνδΪκαηνο, επεΫγνληα κΩηξα εθαξκνγΪο ηνπ 

Λ.4046/2012 ηνπ Λ.4093/2012 θαη ηνπ Λ.4127/2013 θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο», Ψξζξν 64 «ΠπληειεζηΩο 

παξαθξΨηεζεο θφξνπ». 

31. Ρηο δηαηΨμεηο ηεο ππ’αξ.πξση.Φ.ΔΦΘΑ/νηθ.22424/861/18-05-2017 (ΦΔΘ 1720/Β/17) 

Απφθαζεο ηεο πνπξγνχ ΔξγαζΫαο ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο θαη ΘνηλσληθΪο Αιιειεγγχεο 
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«Θαλνληζκφο ΝηθνλνκηθΪο ΝξγΨλσζεο θαη ΙνγηζηηθΪο ΙεηηνπξγΫαο ηνπ ΔληαΫνπ ΦνξΩα ΘνηλσληθΪο 

ΑζθΨιηζεο (Δ.Φ.Θ.Α.)».  

32. Ρελ ππ’αξ. πξση. 158590/06-05-2021 (ΑΓΑ:6ΠΘΦ46ΚΑΞΠ-Δ10) απφθαζε ηνπ ΓηνηθεηΪ e-

Δ.Φ.Θ.Α. πεξΫ ζπγθξφηεζεο ηεο ΔπηηξνπΪο Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκΨησλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη 

ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκΨηεπζεο ηνπ e-Δ.Φ.Θ.Α. θαη ηελ ππ’αξ.πξση.174589/18-05-2021 

(ΑΓΑ:ΥΕ0Φ46ΚΑΞΠ-ΤΜΤ) ηξνπνπνΫεζε απηΪο. 

33. Ρελ ππ’ αξ. 257/20/11-06-2021 (ΑΓΑ: 9ΒΓΟ46ΚΑΞΠ-09Γ, ΑΓΑΚ: 21REQ008768172) 

απφθαζε ηνπ ΓΠ ηνπ e-Δ.Φ.Θ.Α. κε ηελ νπνΫα εγθξΫζεθε πξνυπνινγηζζεΫζα δαπΨλε: Α) πνζνχ 

#288.000,00€# επξψ πιΩνλ Φ.Ξ.Α., γηα ηε κε δηελΩξγεηα αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ Ψλσ 

ησλ νξΫσλ, ζχλαςε ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξ.27 ηνπ Λ.4412/16, γηα ηελ 

παξνρΪ ππεξεζηψλ ζπληΪξεζεο ηνπ Θεληξηθνχ Κεραλνγξαθηθνχ Δμνπιηζκνχ ηνπ e-ΔΦΘΑ 

ρξνληθΪο δηΨξθεηαο ελφο (1) Ωηνπο θαη Β) πνζνχ #288.000,00€# επξψ πιΩνλ Φ.Ξ.Α. γηα ηελ 

θΨιπςε ρξΪζεο κνλνκεξνχο δηθαηψκαηνο ηνπ e-ΔΦΘΑ γηα ηελ παξΨηαζε ησλ ππεξεζηψλ 

ζπληΪξεζεο γηα Ωλα (1) επηπιΩνλ Ωηνο. 

Ζ ζπλνιηθΪ πξνυπνινγηζζεΫζα δαπΨλε αλΩξρεηαη ζηα #576.000,00€# πιΩνλ ΦΞΑ.  

34. Ρελ ππ’ αξ. πξση. 58570/05-08-2021 (ΑΓΑ: 6Π9Ζ46ΚΡΙΘ-ΑΙΔ) απφθαζε Έγθξηζεο 

ΑλΨιεςεο Ξνιπεηνχο πνρξΩσζεο ηνπ πνπξγεΫνπ ΔξγαζΫαο θαη Θνηλσληθψλ πνζΩζεσλ, πνζνχ 

#357.120,00€# γηα ην έηνο 2022 θαη πνζνχ #238.080,00€# γηα ην έηνο 2023 

(ζπκπ/λνπ ΦΞΑ). 

35.  Ρελ ππ’ αξ. Κ665/06-08-2021 (ΑΓΑ:61ΣΘ46ΚΑΞΠ-ΓΘΙ, ΑΓΑΚ: 21REQ009118877) Απφθαζε 

ΑλΨιεςεο πνρξΩσζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ #714.240,00€# (πνζνχ #119.040,00€# γηα ην Ωηνο 

2021, πνζνχ #357.120,00€# γηα ην Ωηνο 2022 θαη πνζνχ #238.080,00€# γηα ην Ωηνο 2023).  

36. Ρσλ ζε εθηΩιεζε ησλ αλσηΩξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξΨμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηΨμεσλ 

πνπ αλαθΩξνληαη ξεηΨ Ϊ απνξξΩνπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθΨ ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο 

θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηΨμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη 

θνξνινγηθνχ δηθαΫνπ πνπ δηΩπεη ηελ αλΨζεζε θαη εθηΩιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, Ωζησ θαη αλ 

δελ αλαθΩξνληαη ξεηΨ παξαπΨλσ. 

 

1.5 Ξξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ  

Ζ θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα παξαιαβΪο ησλ Ωληππσλ θαη ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ εΫλαη ε 

04/10/2021, εκΩξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:30 κ.κ. 

Ζ δηαδηθαζΫα ζα δηελεξγεζεΫ κε ρξΪζε ηνπ Δζληθνχ ΠπζηΪκαηνο Ζιεθηξνληθψλ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ  

(ΔΠΖΓΖΠ) ΞξνκΪζεηεο θαη πεξεζΫεο ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ  (ΓηαδηθηπαθΪ Ξχιε  www.promitheus.gov.gr) 

ηελ 6ε/10/2021 εκΩξα Ρεηάξηε θαη ψξα 09:00 π.κ. 

 

 

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

Α.  Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  

ΞξνθΪξπμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηΨιε κε ειεθηξνληθΨ κΩζα γηα δεκνζΫεπζε ζηηο 

30/08/2021 ζηελ πεξεζΫα Δθδφζεσλ ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο. 

 

Β. Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν  

Ζ πξνθΪξπμε θαη ην πιΪξεο θεΫκελν ηεο παξνχζαο ΓηαθΪξπμεο θαηαρσξΪζεθαλ ζην Θεληξηθφ 

Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ). 

Ρα Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηεο παξνχζαο ΓηαθΪξπμεο θαηαρσξΪζεθαλ ζηε ζρεηηθΪ ειεθηξνληθΪ 

δηαδηθαζΫα ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο  ζην ΔΠΖΓΖΠ, ε νπνΫα Ωιαβε Ππζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ:   

105757 θαη αλαξηΪζεθαλ ζηε ΓηαδηθηπαθΪ Ξχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ. 

Ζ πξνθΪξπμε (πεξΫιεςε ηεο παξνχζαο ΓηαθΪξπμεο) φπσο πξνβιΩπεηαη ζηελ πεξΫπησζε (ηζη) ηεο 

παξαγξΨθνπ 3 ηνπ Ψξζξνπ 76 ηνπ Λ. 4727/2020, αλαξηΪζεθε ζην δηαδΫθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΓΔΗΑ).  

Ζ ΓηαθΪξπμε ζα θαηαρσξεζεΫ ζην δηαδΫθηπν, ζηελ ηζηνζειΫδα ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο, ζηε δηεχζπλζε 

(URL): www.efka.gov.gr ΑξρηθΪ ΠειΫδα ► Δπηθαηξφηεηα ►(ΓηαγσληζκνΫ) ζηηο 03/09/2021. 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο  

Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηΨ ηελ εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξΩνπλ απφ ηηο δηαηΨμεηο ηεο πεξηβαιινληηθΪο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθΪο θαη εξγαηηθΪο λνκνζεζΫαο, πνπ Ωρνπλ ζεζπηζηεΫ κε ην δΫθαην ηεο Έλσζεο, ην 

εζληθφ δΫθαην, ζπιινγηθΩο ζπκβΨζεηο Ϊ δηεζλεΫο δηαηΨμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ 

δηθαΫνπ, νη νπνΫεο απαξηζκνχληαη ζην ΞαξΨξηεκα Σ ηνπ ΞξνζαξηΪκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

Ζ ηΪξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειΩγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιΩπνπλ ηελ 

εθηΩιεζε ησλ δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΩο θαη ππεξεζΫεο πνπ ελεξγνχλ 

εληφο ησλ νξΫσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηΨο ηνπο.  

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξΨλνκα Ϊ θαηαρξεζηηθΨ θαζ΄φιε ηε δηΨξθεηα ηεο δηαδηθαζΫαο 

αλΨζεζεο, αιιΨ θαη θαηΨ ην ζηΨδην εθηΩιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ.  

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιΨμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ Ωρνπλ ραξαθηεξηζζεΫ σο ηΩηνηεο.   

 

Ζ αζΩηεζε ηεο ππνρξΩσζεο ησλ αλσηΩξσ παξαγξΨθσλ ζπληζηΨ ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξΨπησκα 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα θαηΨ ηελ Ωλλνηα ηεο παξ. 4, εδ. ζ ηνπ Ψξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/2016 σο ηζρχεη, 

θαηΨ ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο θεΫκελεο δηαηΨμεηο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.efka.gov.gr/
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2. ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

 

2.1 Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Ρα Ωγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζΫαο ζχλαςεο  εΫλαη ηα αθφινπζα: 

 H κε αξ. 2021/S 171-445999 δεκνζΫεπζε ηεο ΞξνθΪξπμεο ηεο Πχκβαζεο, φπσο απηΪ Ωρεη 

δεκνζηεπζεΫ ζηελ ΔπΫζεκε ΔθεκεξΫδα ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο 

 Ρν Δπξσπατθφ ΔληαΫν Έγγξαθν Πχκβαζεο [ΔΔΔΠ]  

 Ζ παξνχζα ΓηαθΪξπμε θαη ηα ΞαξαξηΪκαηΨ ηεο 

 Νη ζπκπιεξσκαηηθΩο πιεξνθνξΫεο πνπ ηπρφλ παξΩρνληαη ζην πιαΫζην ηεο δηαδηθαζΫαο, ηδΫσο 

ζρεηηθΨ κε ηηο πξνδηαγξαθΩο θαη ηα ζρεηηθΨ δηθαηνινγεηηθΨ 

 Ρν ζρΩδην ηεο Πχκβαζεο κε ηα ΞαξαξηΪκαηΨ ηεο  

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Ξξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο Πχκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλΫεο ζε ζρΩζε κε ηα βαζηθΨ ζηνηρεΫα ηεο δηαδηθαζΫαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο 

θαη φιεο νη αληαιιαγΩο πιεξνθνξηψλ, ηδΫσο ε ειεθηξνληθΪ ππνβνιΪ, εθηεινχληαη κε ηε ρξΪζε ηεο 

πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ ΠπζηΪκαηνο Ζιεθηξνληθψλ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ), ε νπνΫα εΫλαη 

πξνζβΨζηκε κΩζσ ηεο ΓηαδηθηπαθΪο πχιεο www.promitheus.gov.gr. 

 

2.1.3 Ξαξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Ρα ζρεηηθΨ αηηΪκαηα παξνρΪο δηεπθξηλΫζεσλ ππνβΨιινληαη ειεθηξνληθΨ, ην αξγφηεξν δεθαπέληε 

(15) εκΩξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα ππνβνιΪο πξνζθνξψλ δειαδΪ Ωσο 20/09/2021 θαη 

απαληψληαη αληΫζηνηρα, ζην πιαΫζην ηεο παξνχζαο,  ζηε ζρεηηθΪ ειεθηξνληθΪ δηαδηθαζΫα ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ε νπνΫα εΫλαη πξνζβΨζηκε κΩζσ ηεο ΓηαδηθηπαθΪο 

πχιεο (www.promitheus.gov.gr). ΑηηΪκαηα παξνρΪο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλΫζεσλ  

ππνβΨιινληαη απφ εγγεγξακκΩλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξεΫο, δειαδΪ απφ εθεΫλνπο πνπ 

δηαζΩηνπλ ζρεηηθΨ δηαπηζηεπηΪξηα πνπ ηνπο Ωρνπλ ρνξεγεζεΫ (φλνκα ρξΪζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) 

θαη απαξαΫηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρεΫν κε ην θεΫκελν ησλ εξσηεκΨησλ εΫλαη ειεθηξνληθΨ 

ππνγεγξακκΩλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ είηε ππνβάιινληαη κε άιιν ηξφπν 

είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ 

εμεηάδνληαη.  

Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη 

νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο λα κπνξνχλ λα ιΨβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαΫσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηΨξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδΪπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξΫεο, αλ θαη δεηΪζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξΩα Ωγθαηξα, δελ Ωρνπλ παξαζρεζεΫ ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκΫα πνπ 

νξΫδεηαη γηα ηελ παξαιαβΪ ησλ πξνζθνξψλ, 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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β) φηαλ ηα Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθΫζηαληαη ζεκαληηθΩο αιιαγΩο. 

Ζ δηΨξθεηα ηεο παξΨηαζεο ζα εΫλαη αλΨινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ Ϊ ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξΫεο δελ Ωρνπλ δεηεζεΫ Ωγθαηξα Ϊ δελ Ωρνπλ ζεκαζΫα γηα ηελ 

πξνεηνηκαζΫα θαηΨιιεισλ πξνζθνξψλ, ε παξΨηαζε ηεο πξνζεζκΫαο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθΪ 

επρΩξεηα ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο. 

ΡξνπνπνΫεζε ησλ φξσλ ηεο δηαγσληζηηθΪο δηαδηθαζΫαο (πρ αιιαγΪ/κεηΨζεζε ηεο θαηαιεθηηθΪο 

εκεξνκελΫαο ππνβνιΪο πξνζθνξψλ θαζψο θαη ζεκαληηθΩο αιιαγΩο ησλ εγγξΨθσλ ηεο ζχκβαζεο, 

δεκνζηεχεηαη ζηελ ΔΔΔΔ (κε ην ηππνπνηεκΩλν Ωληππν «Γηνξζσηηθφ»1) θαη ζην ΘΖΚΓΖΠ2. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξΫεο δελ Ωρνπλ δεηεζεΫ Ωγθαηξα Ϊ δελ Ωρνπλ ζεκαζΫα γηα ηελ 

πξνεηνηκαζΫα θαηΨιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηεΫηαη παξΨηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

Πεκεηψλνπκε φηη νη παξερφκελεο δηεπθξηλήζεηο ζα αλαξηψληαη ηαπηφρξνλα θαη ζην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο : www.efka.gov.gr 

 

2.1.4 Γιψζζα 

Ρα Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο Ωρνπλ ζπληαρζεΫ ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Ρπρφλ ελζηΨζεηο Ϊ πξνδηθαζηηθΩο πξνζθπγΩο ππνβΨιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Νη πξνζθνξέο, ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβΨλνληαη ζε απηΩο, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 

ζρεηηθΨ κε ηε κε χπαξμε απνθιεηζκνχ θαη ηελ πιΪξσζε ησλ θξηηεξΫσλ πνηνηηθΪο3 επηινγΪο 

ζπληΨζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα Ϊ ζπλνδεχνληαη απφ επΫζεκε κεηΨθξαζε ζηελ ειιεληθΪ 

γιψζζα. Ρα αιινδαπΨ δεκφζηα θαη ηδησηηθΨ Ωγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΨθξαζΪ ηνπο ζηελ 

ειιεληθΪ γιψζζα, επηθπξσκΩλε εΫηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηΨ ηηο θεΫκελεο δηαηΨμεηο ηεο εζληθΪο 

λνκνζεζΫαο εΫηε απφ πξφζσπν θαηΨ λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνΫα Ωρεη ζπληαρζεΫ ην Ωγγξαθν. 

ΘΨζε κνξθΪο επηθνηλσλΫα κε ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ, θαζψο θαη κεηαμχ απηΪο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα 

γΫλνληαη ππνρξεσηηθΨ ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα. 

 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Νη εγγπεηηθΩο επηζηνιΩο ησλ παξαγξΨθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδΫδνληαη απφ πηζησηηθΨ Ϊ ρξεκαηνδνηηθΨ 

ηδξχκαηα Ϊ αζθαιηζηηθΩο επηρεηξΪζεηο θαηΨ ηελ Ωλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ 

Ψξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13) πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξΨηε - κΩιε ηεο Έλσζεο Ϊ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ Ϊ ζηα θξΨηε-κΩξε ηεο ΠΓΠ θαη Ωρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηΨμεηο, ην δηθαΫσκα απηφ. Κπνξνχλ, επΫζεο, λα εθδΫδνληαη απφ ην Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ Ϊ λα παξΩρνληαη κε 

γξακκΨηην ηνπ ΡακεΫνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη ΓαλεΫσλ κε παξαθαηΨζεζε ζε απηφ ηνπ αληΫζηνηρνπ 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεΫ παξαθαηαζΪθε κε γξακκΨηην παξαθαηΨζεζεο ρξενγξΨθσλ ζην 

                                                           
1
 Πρβλ οδθγίεσ για τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου 14 «Διορκωτικό» ςτθν ιςτοςελίδα του simap 

https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-44d1-97d5-
2
      Πρβλ ζγγραφο ΕΑΑΔΘΤ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των διατυπώςεων δθμοςιότθτασ ςτθ 

διαγωνιςτικι διαδικαςία ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων τθσ διακιρυξθσ» (ΑΔΑ: ΩΡΘ9ΟΞΣΒ-2ΧΗ) 
3
       Πρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016  

http://www.efka.gov.gr/
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ΡακεΫν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη ΓαλεΫσλ, ηα ηνθνκεξΫδηα Ϊ κεξΫζκαηα πνπ ιΪγνπλ θαηΨ ηε δηΨξθεηα ηεο 

εγγχεζεο επηζηξΩθνληαη κεηΨ ηε ιΪμε ηνπο ζηνλ ππΩξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξΩα. 

Νη εγγπεηηθΩο επηζηνιΩο εθδΫδνληαη θαη’ επηινγΪ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ απφ Ωλαλ Ϊ πεξηζζφηεξνπο 

εθδφηεο ηεο παξαπΨλσ παξαγξΨθνπ. 

Νη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελΫα 

Ωθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ πξνο ηελ νπνΫα απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο 

εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιΪξε επσλπκΫα, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε 

δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα ππΩξ ηνπ νπνΫνπ εθδΫδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξΫπησζε Ωλσζεο 

αλαγξΨθνληαη φια ηα παξαπΨλσ γηα θΨζε κΩινο ηεο Ωλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε 

παξΩρεηαη αλΩθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηεΫηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΩζεσο θαη 

ηεο δηδΪζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξΫπησζε θαηΨπησζεο απηΪο, ην πνζφ ηεο θαηΨπησζεο ππφθεηηαη ζην 

εθΨζηνηε ηζρχνλ ηΩινο ραξηνζΪκνπ, ε) ηα ζηνηρεΫα ηεο ζρεηηθΪο δηαθΪξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθΪ 

εκεξνκελΫα ππνβνιΪο πξνζθνξψλ, ζ) ηελ εκεξνκελΫα ιΪμεο Ϊ ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) 

ηελ αλΨιεςε ππνρξΩσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβΨιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθΨ Ϊ 

κεξηθΨ εληφο πΩληε (5) εκεξψλ κεηΨ απφ απιΪ Ωγγξαθε εηδνπνΫεζε εθεΫλνπ πξνο ηνλ νπνΫν 

απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξΫπησζε ησλ εγγπΪζεσλ θαιΪο εθηΩιεζεο θαη πξνθαηαβνιΪο, ηνλ αξηζκφ 

θαη ηνλ ηΫηιν ηεο ζρεηηθΪο ζχκβαζεο4.  

Ζ πεξ. αα’ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθΫνπ δ’ δελ εθαξκφδεηαη γηα ηηο εγγπΪζεηο πνπ παξΩρνληαη κε 

γξακκΨηην ηνπ ΡακεΫνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη ΓαλεΫσλ. 

ΠρεηηθΨ ππνδεΫγκαηα παξαηΫζεληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ ηεο παξνχζεο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ 

λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

 

2.1.6 Ξξνζηαζία Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ  

Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ ελεκεξψλεη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξΨθεη ηελ πξνζθνξΨ σο ΞξνζθΩξσλ Ϊ 

σο Λφκηκνο Δθπξφζσπνο ΞξνζθΩξνληνο, φηη ε Ϋδηα Ϊ θαη ηξΫηνη, θαη’ εληνιΪ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, 

ζα επεμεξγΨδνληαη πξνζσπηθΨ δεδνκΩλα πνπ πεξηΩρνληαη ζηνπο θαθΩινπο ηεο πξνζθνξΨο θαη ηα 

απνδεηθηηθΨ κΩζα ηα νπνΫα ππνβΨιινληαη ζε απηΪλ, ζην πιαΫζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, γηα ην 

ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηεο ελεκΩξσζεο Ωηεξσλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηφλ, 

ιακβΨλνληαο θΨζε εχινγν κΩηξν γηα ηε δηαζθΨιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη ηεο αζθΨιεηαο ηεο 

επεμεξγαζΫαο ησλ δεδνκΩλσλ θαη ηεο πξνζηαζΫαο ηνπο απφ θΨζε κνξθΪο αζΩκηηε επεμεξγαζΫα, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηΨμεηο ηεο θεΫκελεο λνκνζεζΫαο πεξΫ πξνζηαζΫαο πξνζσπηθψλ δεδνκΩλσλ, θαηΨ ηα 

αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηελ αλαιπηηθή ελεκέξσζε πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα 

(Ξαξάξηεκα V). 

 

 

                                                           
4
        Παρ. 12 άρκρου 72 ν. 4412/2016 
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2.2 Γηθαίσκα Ππκκεηνρήο - Θξηηήξηα Ξνηνηηθήο Δπηινγήο 

 

2.2.1  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

2.2.1.1. ΓηθαΫσκα ζπκκεηνρΪο ζηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο Ωρνπλ θπζηθΨ Ϊ 

λνκηθΨ πξφζσπα θαη, ζε πεξΫπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ, ηα κΩιε απηψλ, πνπ εΫλαη 

εγθαηεζηεκΩλα ζε: 

α) θξΨηνο-κΩινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξΨηνο-κΩινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), 

γ) ηξΫηεο ρψξεο πνπ Ωρνπλ ππνγξΨςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ , ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλΨζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα ΞαξαξηΪκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7  θαη ηηο γεληθΩο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ 

κε ηελ Έλσζε ΞξνζαξηΪκαηνο I ηεο σο Ψλσ ΠπκθσλΫαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξΫηεο ρψξεο πνπ δελ εκπΫπηνπλ ζηελ πεξΫπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξΨθνπ θαη Ωρνπλ 

ζπλΨςεη δηκεξεΫο Ϊ πνιπκεξεΫο ζπκθσλΫεο κε ηελ Έλσζε ζε ζΩκαηα δηαδηθαζηψλ αλΨζεζεο δεκνζΫσλ 

ζπκβΨζεσλ. 

Πην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα ΞαξαξηΪκαηα 1, 2, 4, 5 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθΩο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε ΞξνζαξηΪκαηνο I ηεο ΠΓΠ, θαζψο θαη ηηο ινηπΩο δηεζλεΫο ζπκθσλΫεο απφ ηηο 

νπνΫεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη αλαζΩηνπζεο αξρΩο επηθπιΨζζνπλ γηα ηα Ωξγα, ηα αγαζΨ, ηηο 

ππεξεζΫεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο ησλ ρσξψλ πνπ Ωρνπλ ππνγξΨςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλΫεο 

κεηαρεΫξηζε εμΫζνπ επλντθΪ κε απηΪλ πνπ επηθπιΨζζνπλ γηα ηα Ωξγα, ηα αγαζΨ, ηηο ππεξεζΫεο θαη ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξεΫο ηεο Έλσζεο. 

2.2.1.2. Νηθνλνκηθφο θνξΩαο ζπκκεηΩρεη εΫηε κεκνλσκΩλα εΫηε σο κΩινο Ωλσζεο. Νη ελψζεηο 

νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξΨμεσλ, δελ απαηηεΫηαη λα 

πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκΩλε λνκηθΪ κνξθΪ γηα ηελ ππνβνιΪ πξνζθνξΨο. Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ  κπνξεΫ 

λα απαηηΪζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκΩλε λνκηθΪ κνξθΪ, 

εθφζνλ ηνπο αλαηεζεΫ ε ζχκβαζε. 

2.2.1.3. Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιΪο πξνζθνξΨο απφ Ωλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ, φια ηα κΩιε ηεο 

επζχλνληαη Ωλαληη ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο αιιειΩγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.   

 

2.2.2  Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Γηα ηελ Ωγθπξε ζπκκεηνρΪ ζηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηΫζεηαη 

απφ ηνπο ζπκκεηΩρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο (πξνζθΩξνληεο), εγγπεηηθΪ επηζηνιΪ ζπκκεηνρΪο, πνπ 

αλΩξρεηαη ζην 2% ηεο εθηηκψκελεο αμΫαο ηεο ζχκβαζεο κε ζπλππνινγηδφκελσλ ησλ δηθαησκΨησλ 

πξναΫξεζεο θαη παξΨηαζεο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΞΑ, Ϊηνη γηα θΨζε ΡκΪκα πνπ ζα πξνζθεξζεΫ σο 

θΨησζη:   

 Γηα ην Ρκήκα Α’ πνζνχ #4.200,00€# (ηέζζεξηο ρηιηάδεο δηαθφζηα επξψ) 

 Γηα ην Ρκήκα Β’ πνζνχ #1.560,00€# (ρίιηα πεληαθφζηα εμήληα επξψ) 
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ή πνζνχ #5.760,00€# (πέληε ρηιηάδεο επηαθφζηα εμήληα επξψ) θαη γηα ηα δχν (2) 

Ρκήκαηα ηεο ζχκβαζεο. 

Πηελ πεξΫπησζε Ωλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρΪο πεξηιακβΨλεη θαη ηνλ φξν φηη ε 

εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ πνπ ζπκκεηΩρνπλ ζηελ Ωλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρΪο πξΩπεη λα ηζρχεη ηνπιΨρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Ψξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, Ϊηνη κΩρξη 07/05/2022 Ψιισο 

ε πξνζθνξΨ απνξξΫπηεηαη. Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ, πξηλ ηε ιΪμε ηεο πξνζθνξΨο, λα δεηΨ απφ 

ηνλ πξνζθΩξνληα λα παξαηεΫλεη, πξηλ ηε ιΪμε ηνπο, ηε δηΨξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξΨο θαη ηεο 

εγγχεζεο ζπκκεηνρΪο. 

Νη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, 

πξνζθνκίδνληαη, ζε θιεηζηφ θάθειν κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην αξγφηεξν πξηλ 

ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο 

παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ γλψκε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

 

2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρΪο επηζηξΩθεηαη ζηνλ αλΨδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιΪο 

εθηΩιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρΪο επηζηξΩθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθΩξνληεο ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ Ψξζξνπ 72 ηνπ λ.4412/20165.  

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρΪο θαηαπΫπηεη, εΨλ ν πξνζθΩξσλ: α) απνζχξεη ηελ πξνζθνξΨ ηνπ θαηΨ 

ηε δηΨξθεηα ηζρχνο απηΪο, β) παξΩρεη, ελ γλψζεη ηνπ, ςεπδΪ ζηνηρεΫα Ϊ πιεξνθνξΫεο πνπ αλαθΩξνληαη 

ζηηο παξαγξΨθνπο 2.2.3 Ωσο 2.2.8, γ) δελ πξνζθνκΫζεη εγθαΫξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα 

δηθαηνινγεηηθΨ (παξΨγξαθνη 2.2.9 θαη 3.2), δ) δελ πξνζΩιζεη εγθαΫξσο γηα ππνγξαθΪ ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, ε) ππνβΨιεη κε θαηΨιιειε πξνζθνξΨ, κε ηελ Ωλλνηα ηεο πεξ. 46 ηεο παξ. 1 ηνπ 

Ψξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016, ζη) δελ αληαπνθξηζεΫ ζηε ζρεηηθΪ πξφζθιεζε ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο λα 

εμεγΪζεη ηελ ηηκΪ Ϊ ην θφζηνο ηεο πξνζθνξΨο ηνπ εληφο ηεο ηεζεΫζαο πξνζεζκΫαο θαη ε πξνζθνξΨ 

ηνπ απνξξηθζεΫ6, δ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ Ψξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πεξΫ 

πξφζθιεζεο γηα ππνβνιΪ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλΨδνρν, αλ, θαηΨ ηνλ Ωιεγρν ησλ 

παξαπΨλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΨθνπο 3.2 θαη 3.4 ηεο παξνχζαο, δηαπηζησζεΫ φηη 

ηα ζηνηρεΫα πνπ δειψζεθαλ ζην ΔΔΔΠ εΫλαη εθ πξνζΩζεσο απαηειΨ, Ϊ φηη Ωρνπλ ππνβιεζεΫ πιαζηΨ 

απνδεηθηηθΨ ζηνηρεΫα, Ϊ αλ, απφ ηα παξαπΨλσ δηθαηνινγεηηθΨ πνπ πξνζθνκΫζζεθαλ λνκΫκσο θαη 

εκπξνζΩζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκΪ ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.3 Ϊ ε 

πιΪξσζε κηαο Ϊ πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηΪζεηο ησλ θξηηεξΫσλ πνηνηηθΪο επηινγΪο. 

 

                                                           
5
 Άρκρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεφτερο του ν. 4412/2016 

6        Πρβλ άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016 
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     2.2.3  Ιφγνη απνθιεηζκνχ  

ΑπνθιεΫεηαη απφ ηε ζπκκεηνρΪ ζηελ παξνχζα δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 

νηθνλνκηθφο θνξΩαο, εθφζνλ ζπληξΩρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εΨλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκΩλν θπζηθφ Ϊ 

λνκηθφ πξφζσπν) Ϊ ζε Ωλα απφ ηα κΩιε ηνπ (εΨλ πξφθεηηαη γηα Ωλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ) Ωλαο Ϊ 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1. Όηαλ ππΨξρεη ζε βΨξνο ηνπ ακεηΨθιεηε θαηαδηθαζηηθΪ απφθαζε γηα Ωλα απφ ηα αθφινπζα 

εγθιΪκαηα:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηΪ νξΫδεηαη ζην Ψξζξν 2 ηεο απφθαζεο-

πιαΫζην 2008/841/ΓΔ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 24εο ΝθησβξΫνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιΩκεζε ηνπ 

νξγαλσκΩλνπ εγθιΪκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), θαη ηα εγθιΪκαηα ηνπ Ψξζξνπ 187 ηνπ 

Ξνηληθνχ Θψδηθα (εγθιεκαηηθΪ νξγΨλσζε), 

β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξΫδεηαη ζην Ψξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξΫ ηεο θαηαπνιΩκεζεο ηεο 

δηαθζνξΨο ζηελ νπνΫα ελΩρνληαη ππΨιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ ΘνηλνηΪησλ Ϊ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ Ψξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαΫζην 

2003/568/ΓΔ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 22αο ΗνπιΫνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιΩκεζε ηεο δσξνδνθΫαο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκΩα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξΫδεηαη ζην εζληθφ δΫθαην ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξΩα, θαη ηα εγθιΪκαηα ησλ Ψξζξσλ 159Α (δσξνδνθΫα πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 236 

(δσξνδνθΫα ππαιιΪινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθΫα δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 (εκπνξΫα 

επηξξνΪο – κεζΨδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθΫα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΩα) ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα, 

γ) απάηε, εηο βΨξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηΨ ηελ Ωλλνηα ησλ Ψξζξσλ 3 θαη 

4 ηεο ΝδεγΫαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 5εο ΗνπιΫνπ 

2017 ζρεηηθΨ κε ηελ θαηαπνιΩκεζε, κΩζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαΫνπ, ηεο απΨηεο εηο βΨξνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιΪκαηα ησλ Ψξζξσλ 159Α 

(δσξνδνθΫα πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθΫα), 236 (δσξνδνθΫα ππαιιΪινπ), 237 παξ. 2-4 

(δσξνδνθΫα δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδΪο βεβαΫσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374 (δηαθεθξηκΩλε 

θινπΪ), 375 (ππεμαΫξεζε), 386 (απΨηε), 386Α (απΨηε κε ππνινγηζηΪ), 386Β (απΨηε ζρεηηθΪ κε ηηο 

επηρνξεγΪζεηο), 390 (απηζηΫα) ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα θαη ησλ Ψξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνχ Ρεισλεηαθνχ 

Θψδηθα (λ. 2960/2001, Α’ 265), φηαλ απηΨ ζηξΩθνληαη θαηΨ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο 

ΔπξσπατθΪο Έλσζεο Ϊ ζπλδΩνληαη κε ηελ πξνζβνιΪ απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ηα 

εγθιΪκαηα ησλ Ψξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθΪ απΨηε ζρεηηθΨ κε ηνλ ΦΞΑ) θαη 24 (επηθνπξηθΩο δηαηΨμεηο 

γηα ηελ πνηληθΪ πξνζηαζΫα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο) ηνπ λ. 

4689/2020 (Α’ 103),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα Ϊ εγθιΪκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθΩο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξΫδνληαη, αληηζηνΫρσο, ζηα Ψξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο ΝδεγΫαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ 

ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 15εο ΚαξηΫνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιΩκεζε ηεο ηξνκνθξαηΫαο θαη 

ηελ αληηθαηΨζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζΫνπ 2002/475/ΓΔ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ θαη γηα ηελ ηξνπνπνΫεζε 

ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ (ΔΔ L 88/31.03.2017) Ϊ εζηθΪ απηνπξγΫα Ϊ ζπλΩξγεηα Ϊ 
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απφπεηξα δηΨπξαμεο εγθιΪκαηνο, φπσο νξΫδνληαη ζην Ψξζξν 14 απηΪο, θαη ηα εγθιΪκαηα ησλ Ψξζξσλ 

187Α θαη 187Β ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιΪκαηα ησλ Ψξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 

(Α’103), 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο Ϊ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηΫαο, 

φπσο απηΩο νξΫδνληαη ζην Ψξζξν 1 ηεο ΝδεγΫαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ 

ΠπκβνπιΫνπ ηεο 20εο Καΐνπ 2015, ζρεηηθΨ κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνΫεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηΪκαηνο γηα ηε λνκηκνπνΫεζε εζφδσλ απφ παξΨλνκεο δξαζηεξηφηεηεο Ϊ γηα 

ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηΫαο, ηελ ηξνπνπνΫεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 ηνπ 

Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ, θαη ηελ θαηΨξγεζε ηεο νδεγΫαο 2005/60/ΔΘ ηνπ 

Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ θαη ηεο νδεγΫαο 2006/70/ΔΘ ηεο ΔπηηξνπΪο (ΔΔ L 

141/05.06.2015) θαη ηα εγθιΪκαηα ησλ Ψξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α’ 139), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξΫδνληαη ζην Ψξζξν 2 ηεο 

ΝδεγΫαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 5εο ΑπξηιΫνπ 2011, γηα 

ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιΩκεζε ηεο εκπνξΫαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζΫα ησλ ζπκΨησλ 

ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηΨζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαΫζην 2002/629/ΓΔ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ (ΔΔ L 

101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), θαη ηα εγθιΪκαηα ηνπ Ψξζξνπ 323Α ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα (εκπνξΫα 

αλζξψπσλ). 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 

εθδφζεθε  ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ 

ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 

απηφ. Ζ ππνρξΩσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθΫνπ αθνξΨ:  

- ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΩλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ 

(Η.Θ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) ηνπο δηαρεηξηζηΩο. 

- ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα Πχκβνπιν, ηα κΩιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

ΠπκβνπιΫνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνΫα κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ Ωρεη αλαηεζεΫ 

ην ζχλνιν ηεο δηαρεΫξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξεΫαο. 

- ζηηο πεξηπηψζεηο Ππλεηαηξηζκψλ, ηα κΩιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ. 

- ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηΨ πεξΫπησζε λφκηκν εθπξφζσπν. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ 

έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε. 

 

2.2.3.2. Πηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο Ωρεη αζεηΪζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΨ ζηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ Ωρεη δηαπηζησζεΫ απφ δηθαζηηθΪ Ϊ δηνηθεηηθΪ 
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απφθαζε κε ηειεζΫδηθε θαη δεζκεπηηθΪ ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηΨμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εΫλαη 

εγθαηεζηεκΩλνο Ϊ ηελ εζληθΪ λνκνζεζΫα Ϊ 

β) φηαλ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ λα απνδεΫμεη κε ηα θαηΨιιεια κΩζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο Ωρεη 

αζεηΪζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΨ ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο.  

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο εΫλαη Έιιελαο πνιΫηεο Ϊ Ωρεη ηελ εγθαηΨζηαζΪ ηνπ ζηελ ΔιιΨδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΩο θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη 

ηελ επηθνπξηθΪ αζθΨιηζε. 

Νη ππνρξεψζεηο ησλ πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 2.2.3.2  ζεσξεΫηαη φηη δελ Ωρνπλ αζεηεζεΫ εθφζνλ δελ 

Ωρνπλ θαηαζηεΫ ιεμηπξφζεζκεο Ϊ εθφζνλ απηΩο Ωρνπλ ππαρζεΫ ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ 

ηεξεΫηαη. 

Γελ απνθιεΫεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο, φηαλ Ωρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εΫηε θαηαβΨιινληαο 

ηνπο θφξνπο Ϊ ηηο εηζθνξΩο θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο πνπ νθεΫιεη, ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ, θαηΨ 

πεξΫπησζε, ησλ δεδνπιεπκΩλσλ ηφθσλ Ϊ ησλ πξνζηΫκσλ εΫηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιΪ ηνπο ζην κΩηξν πνπ ηεξεΫ ηνπο φξνπο ηνπ δεζκεπηηθνχ θαλνληζκνχ. 

2.2.3.3.  Θαη' εμαΫξεζε, επΫζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο δελ απνθιεΫεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξΨγξαθν 2.2.3.2, ζα Ϊηαλ ζαθψο δπζαλΨινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά 

ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθΨ κε ην αθξηβΩο πνζφ πνπ νθεΫιεηαη ιφγσ αζΩηεζεο ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξΨ ζηελ θαηαβνιΪ θφξσλ Ϊ εηζθνξψλ θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο ζε ρξφλν 

θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαΫν εδΨθην ηεο 

παξ. 2 ηνπ Ψξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνΪ ηεο πξνζεζκΫαο ηεο πξνζεζκΫαο ππνβνιΪο 

πξνζθνξΨο.  

2.2.3.4. ΑπνθιεΫεηαη απφ ηε ζπκκεηνρΪ ζηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

νηθνλνκηθφο θνξΩαο ζε νπνηαδΪπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηΨζεηο:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιΩπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ Ψξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4412/20167, πεξΫ αξρψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαδηθαζΫεο ζχλαςεο δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ, ηδΫσο αλ 

ζε βΨξνο ηνπ Ωρνπλ επηβιεζεΫ, κΩζα ζε ρξνληθφ δηΨζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο, ηξεηο (3) πξΨμεηο επηβνιΪο πξνζηΫκνπ απφ ηα 

αξκφδηα ειεγθηηθΨ φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο ΔξγαζΫαο γηα παξαβΨζεηο ηεο εξγαηηθΪο 

λνκνζεζΫαο πνπ ραξαθηεξΫδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθΪ απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), 

                                                           

7 Πρβλ άρθρο 18 παρ.2 ν.4412/2016: «Κατά την εκτέλεση  των δημοσίων συμβάσεων , οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους 

που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 

της ‘Ενωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου , οι οποίους 

απαριθμούνται  στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’. 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».Πρβλ ακόμα και άρθρο 18 παρ.4 Ν.4412/16. 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=2063
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φπσο εθΨζηνηε ηζρχεη, σο «πςειΪο» Ϊ «πνιχ πςειΪο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνΫεο πξνθχπηνπλ 

αζξνηζηηθΨ, απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζΩληεο ειΩγρνπο, Ϊ δχν (2) πξΨμεηο επηβνιΪο πξνζηΫκνπ απφ ηα 

αξκφδηα ειεγθηηθΨ φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο ΔξγαζΫαο γηα παξαβΨζεηο ηεο εξγαηηθΪο 

λνκνζεζΫαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδΪισηε εξγαζΫα, νη νπνΫεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθΨ απφ δχν (2) 

δηελεξγεζΩληεο ειΩγρνπο, θαζψο θαη :  

αα) αλ Ωρεη θεξπρζεΫ Ωθπησηνο, θαη’ εθαξκνγΪ ηεο παξ.7 ηνπ Ψξζξνπ 68 ηνπ λ.3863/2010 

κΩζα ζε ρξνληθφ δηΨζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελΫα ιΪμεο ηεο πξνζεζκΫαο 

ππνβνιΪο ηεο πξνζθνξΨο, Ϊ 

ββ) εΨλ ζε βΨξνο ηνπ Ωρεη επηβιεζεΫ ε θχξσζε ηεο πξνζσξηλΪο δηαθνπΪο ηεο ιεηηνπξγΫαο 

ζπγθεθξηκΩλεο παξαγσγηθΪο δηαδηθαζΫαο Ϊ ηκΪκαηνο Ϊ ηκεκΨησλ Ϊ ηνπ ζπλφινπ ηεο 

επηρεΫξεζεο Ϊ εθκεηΨιιεπζεο θαη’εθαξκνγΪ ηεο παξ.1Β ηνπ Ψξζξνπ 24 ηνπ λ.3996/2011 (Α’ 

170)  κΩζα ζε ρξνληθφ δηΨζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελΫα ιΪμεο ηεο 

πξνζεζκΫαο ππνβνιΪο ηεο πξνζθνξΨο. 

(β) εΨλ ηειεΫ ππφ πηψρεπζε Ϊ Ωρεη ππαρζεΫ ζε δηαδηθαζΫα εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο Ϊ 

ηειεΫ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηΪ Ϊ απφ ην δηθαζηΪξην Ϊ Ωρεη ππαρζεΫ ζε 

δηαδηθαζΫα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ Ϊ Ωρεη αλαζηεΫιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο Ϊ εΨλ βξΫζθεηαη ζε νπνηαδΪπνηε αλΨινγε θαηΨζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζΫα, πξνβιεπφκελε ζε εζληθΩο δηαηΨμεηο λφκνπ. Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ λα κελ απνθιεΫεη 

Ωλαλ νηθνλνκηθφ θνξΩα ν νπνΫνο βξΫζθεηαη ζε κΫα εθ ησλ θαηαζηΨζεσλ πνπ αλαθΩξνληαη ζηελ 

πεξΫπησζε απηΪ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξΩαο εΫλαη ζε ζΩζε λα 

εθηειΩζεη ηε ζχκβαζε, ιακβΨλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΨμεηο θαη ηα κΩηξα γηα ηε ζπλΩρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθΪο ηνπ ιεηηνπξγΫαο8,  

(γ) εΨλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξΨθνπ 3β ηνπ Ψξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011 πεξΫ πνηληθψλ 

θπξψζεσλ θαη Ψιισλ δηνηθεηηθψλ ζπλεπεηψλ, ππΨξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδεΫμεηο πνπ νδεγνχλ ζην 

ζπκπΩξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο ζπλΪςε ζπκθσλΫεο κε Ψιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο κε ζηφρν 

ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

(δ) εΨλ κΫα θαηΨζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηΨ ηελ Ωλλνηα ηνπ Ψξζξνπ 24 ηνπ λ. 

4412/2016 δελ κπνξεΫ λα ζεξαπεπζεΫ απνηειεζκαηηθΨ κε Ψιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΨ, κΩζα,  

(ε) εΨλ κΫα θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρΪ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξΩα θαηΨ ηελ πξνεηνηκαζΫα ηεο δηαδηθαζΫαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε φζα 

νξΫδνληαη ζην Ψξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεΫ λα ζεξαπεπζεΫ κε Ψιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΨ, 

κΩζα,  

(ζη) εΨλ Ωρεη επηδεΫμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαΫζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζΩηνληα θνξΩα Ϊ πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ εΫρε σο απνηΩιεζκα ηελ πξφσξε 

θαηαγγειΫα ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο Ϊ Ψιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

                                                           
8
 ΠρεηηθΪ δΪισζε ηνπ πξνζθΩξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξΩα πεξηιακβΨλεηαη ζην ΔΔΔΠ. 
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(δ) εΨλ Ωρεη θξηζεΫ έλνρνο εθ πξνζέζεσο ζνβαξψλ απαηειψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξΫβσζε ηεο απνπζΫαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ Ϊ 

ηελ πιΪξσζε ησλ θξηηεξΫσλ επηινγΪο, Ωρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξΫεο απηΩο Ϊ δελ εΫλαη ζε ζΩζε λα 

πξνζθνκΫζεη ηα δηθαηνινγεηηθΨ πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγΪ ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.9.2 ηεο 

παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηΪζεη εκπηζηεπηηθΩο πιεξνθνξΫεο πνπ ελδΩρεηαη λα ηνπ απνθΩξνπλ 

αζΩκηην πιενλΩθηεκα ζηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ζχκβαζεο Ϊ λα παξΨζρεη κε απαηειφ ηξφπν 

παξαπιαλεηηθΩο πιεξνθνξΫεο πνπ ελδΩρεηαη λα επεξεΨζνπλ νπζησδψο ηηο απνθΨζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγΪ Ϊ ηελ αλΨζεζε,  

(ζ) εΨλ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ λα απνδεΫμεη, κε θαηΨιιεια κΩζα φηη Ωρεη δηαπξΨμεη ζνβαξφ 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνΫν ζΩηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηΨ ηνπ.  

 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζ)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο 

πξάμεο πνπ βεβαηψλεη ην ζρεηηθφ γεγνλφο9. 

 

2.2.3.5. ΑπνθιεΫεηαη, επΫζεο, νηθνλνκηθφο θνξΩαο απφ ηε ζπκκεηνρΪ ζηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο εΨλ ζπληξΩρνπλ νη πξνυπνζΩζεηο εθαξκνγΪο ηεο παξ.4 ηνπ Ψξζξνπ 8 ηνπ 

λ.3310/2005, φπσο ηζρχεη (ακηγψο εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ) – ΓΔΛ ΔΦΑΟΚΝΕΔΡΑΗ ΠΡΖΛ 

ΞΑΟΝΠΑ ΙΝΓΥ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ. 

2.2.3.6. Ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο απνθιεΫεηαη ζε νπνηνδΪπνηε ρξνληθφ ζεκεΫν θαηΨ ηε δηΨξθεηα ηεο 

δηαδηθαζΫαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξΫζθεηαη, ιφγσ πξΨμεσλ Ϊ 

παξαιεΫςεψλ ηνπ, εΫηε πξηλ εΫηε θαηΨ ηε δηαδηθαζΫα, ζε κΫα απφ ηηο σο Ψλσ πεξηπηψζεηο.  

2.2.3.7. Νηθνλνκηθφο θνξΩαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.4, εθηφο απφ ηελ πεξ. β απηΪο,  κπνξεΫ λα πξνζθνκΫδεη ζηνηρεΫα10, 

πξνθεηκΩλνπ λα απνδεΫμεη φηη ηα κΩηξα πνπ Ωιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδεΫμνπλ ηελ αμηνπηζηΫα ηνπ, 

παξφηη ζπληξΩρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθΨζαξζε). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ν νηθνλνκηθφο 

θνξΩαο απνδεηθλχεη φηη Ωρεη θαηαβΨιεη Ϊ Ωρεη δεζκεπζεΫ λα θαηαβΨιεη απνδεκΫσζε γηα δεκΫεο πνπ 

πξνθιΪζεθαλ απφ ην πνηληθφ αδΫθεκα Ϊ ην παξΨπησκα, φηη Ωρεη δηεπθξηλΫζεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο 

πεξηζηΨζεηο κε νινθιεξσκΩλν ηξφπν, κΩζσ ελεξγνχ ζπλεξγαζΫαο κε ηηο εξεπλεηηθΩο αξρΩο, θαη Ωρεη 

ιΨβεη ζπγθεθξηκΩλα ηερληθΨ θαη νξγαλσηηθΨ κΩηξα, θαζψο θαη κΩηξα ζε επΫπεδν πξνζσπηθνχ 

θαηΨιιεια γηα ηελ απνθπγΪ πεξαηηΩξσ πνηληθψλ αδηθεκΨησλ Ϊ παξαπησκΨησλ. Ρα κΩηξα πνπ 

ιακβΨλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο αμηνινγνχληαη ζε ζπλΨξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο 

                                                           

9 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016. Επίςθσ, υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ 
Ψ3Κ8ΟΞΣΒ-09Β), ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.  

10
  χετικά με τθν προςκόμιςθ αποδείξεων για τα επανορκωτικά μζτρα βλ. τθν απόφαςθ τθσ 14θσ Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ ςτθν 

υπόκεςθ C‑ 387/19 
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ηδηαΫηεξεο πεξηζηΨζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθΪκαηνο Ϊ ηνπ παξαπηψκαηνο. ΔΨλ ηα ζηνηρεΫα θξηζνχλ 

επαξθΪ, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξΩαο δελ απνθιεΫεηαη απφ ηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ζχκβαζεο. Αλ ηα 

κΩηξα θξηζνχλ αλεπαξθΪ, γλσζηνπνηεΫηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξΩα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηΪο. 

Νηθνλνκηθφο θνξΩαο πνπ Ωρεη απνθιεηζηεΫ, ζχκθσλα κε ηηο θεΫκελεο δηαηΨμεηο, κε ηειεζΫδηθε απφθαζε, 

ζε εζληθφ επΫπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρΪ ζε δηαδηθαζΫεο ζχλαςεο ζχκβαζεο Ϊ αλΨζεζεο παξαρψξεζεο 

δελ κπνξεΫ λα θΨλεη ρξΪζε ηεο αλσηΩξσ δπλαηφηεηαο θαηΨ ηελ πεξΫνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ 

νξΫδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε11. 

2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπΫζησζε ηεο επΨξθεηαο Ϊ κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κΩηξσλ θαηΨ ηελ 

πξνεγνχκελε παξΨγξαθν εθδΫδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ Ψξζξνπ 73 ηνπ λ. 

4412/201612. 

2.2.3.9. Νηθνλνκηθφο θνξΩαο, ζε βΨξνο ηνπ νπνΫνπ Ωρεη επηβιεζεΫ ε θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ 

απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο θεΫκελεο δηαηΨμεηο θαη γηα ην ρξνληθφ δηΨζηεκα πνπ απηΪ νξΫδεη, 

απνθιεΫεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

      Θξηηήξηα Δπηινγήο 

2.2.4  Θαηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο πνπ ζπκκεηΩρνπλ ζηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη 

λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ήηνη ππεξεζίεο 

ζπληήξεζεο κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο πνπ εΫλαη εγθαηεζηεκΩλνη ζε θξΨηνο κΩινο ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο απαηηεΫηαη 

λα εΫλαη εγγεγξακκΩλνη ζε Ωλα απφ ηα επαγγεικαηηθΨ κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξΨηνο 

εγθαηΨζηαζΪο ηνπο Ϊ λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδΪπνηε Ψιιε απαΫηεζε νξΫδεηαη ζην ΞαξΨξηεκα XI ηνπ 

ΞξνζαξηΪκαηνο Α΄ηνπ λ. 4412/2016. Δθφζνλ νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο απαηηεΫηαη λα δηαζΩηνπλ εηδηθΪ 

Ωγθξηζε Ϊ λα εΫλαη κΩιε ζπγθεθξηκΩλνπ νξγαληζκνχ γηα λα κπνξνχλ λα παξΨζρνπλ ηε ζρεηηθΪ 

ππεξεζΫα ζηε ρψξα θαηαγσγΪο ηνπο, ε αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ λα ηνπο δεηεΫ λα απνδεΫμνπλ φηη 

δηαζΩηνπλ ηελ Ωγθξηζε απηΪ Ϊ φηη εΫλαη κΩιε ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ Ϊ λα ηνπο θαιΩζεη λα πξνβνχλ 

ζε Ωλνξθε δΪισζε ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξΨθνπ ζρεηηθΨ κε ηελ Ψζθεζε ηνπ ζπγθεθξηκΩλνπ 

επαγγΩικαηνο. 

Πηελ πεξΫπησζε νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ εγθαηεζηεκΩλσλ ζε θξΨηνο κΩινπο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ) Ϊ ζε ηξΫηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξΪζεη ζηε ΠΓΠ, Ϊ ζε ηξΫηεο ρψξεο πνπ δελ 

εκπΫπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξΫπησζε θαη Ωρνπλ ζπλΨςεη δηκεξεΫο Ϊ πνιπκεξεΫο ζπκθσλΫεο κε ηελ 

Έλσζε ζε ζΩκαηα δηαδηθαζηψλ αλΨζεζεο δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ, απαηηεΫηαη λα εΫλαη εγγεγξακκΩλνη ζε 

αληΫζηνηρα επαγγεικαηηθΨ κεηξψα. 

                                                           
11

 Παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
12

  Πρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 49341/19-05-2020 (ΦΕΚ 385 τεφχοσ ΤΟΔΔ, 25-05-2020), θ οποία εξακολουκεί να ιςχφει ζωσ τθν  
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 
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Νη εγθαηεζηεκΩλνη ζηελ ΔιιΨδα νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

επαγγεικαηηθφ κεηξψν εθφζνλ θαηΨ ηελ θεΫκελε λνκνζεζΫα απαηηεΫηαη ε εγγξαθΪ ηνπο γηα ηελ 

ππφ αλΨζεζε ππεξεζΫα. 

Πηελ πεξΫπησζε Ωλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ απαηηεΫηαη λα θαιχπηεηαη ε θαηαιιειφηεηα ηεο Ψζθεζεο 

επαγγεικαηηθΪο δξαζηεξηφηεηαο απφ φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο. 

2.2.5  Νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Γελ απαηηεΫηαη. 

2.2.6  Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

Γελ απαηηεΫηαη. 

2.2.7  Ξξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Γηα ηε δηαζθΨιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απαηηεΫηαη πηζηνπνηεηηθφ ζπζηΪκαηνο 

δηαρεΫξηζεο πνηφηεηαο ISO 9001. 

Ρα πηζηνπνηεηηθΨ ζα πξΩπεη λα Ωρνπλ εθδνζεΫ απφ αλεμΨξηεηνπο δηαπηζηεπκΩλνπο θνξεΫο 

πηζηνπνΫεζεο, θαη λα βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

ζπζηΪκαηα Ϊ πξφηππα. Πε πεξΫπησζε ελψζεσλ ε πιΪξσζε ηεο αλσηΩξσ απαΫηεζεο αξθεΫ λα 

ηθαλνπνηεΫηαη ηνπιΨρηζηνλ απφ ηνλ εθπξφζσπν/ ζπληνληζηΪ ηεο Ωλσζεο.  

Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ αλαγλσξΫδεη ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθΨ πνπ Ωρνπλ εθδνζεΫ απφ θνξεΫο 

δηαπηζηεπκΩλνπο απφ ηζνδχλακνπο Νξγαληζκνχο δηαπΫζηεπζεο, εδξεχνληεο θαη ζε Ψιια θξΨηε - κΩιε. 

ΔπΫζεο, θΨλεη δεθηΨ Ψιια απνδεηθηηθΨ ζηνηρεΫα γηα ηζνδχλακα κΩηξα δηαζθΨιηζεο πνηφηεηαο, εθφζνλ ν 

ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξΩαο δελ εΫρε ηε δπλαηφηεηα λα απνθηΪζεη ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθΨ 

εληφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνΫνπο δελ επζχλεηαη ν Ϋδηνο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο απνδεηθλχεη φηη ηα πξνηεηλφκελα κΩηξα δηαζθΨιηζεο πνηφηεηαο 

πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθΨιηζεο πνηφηεηαο 

 

2.2.8  Πηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ – πεξγνιαβία 

2.2.8.1. Πηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ 

Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο κπνξνχλ, φζνλ αθνξΨ ηα θξηηΪξηα ηεο νηθνλνκηθΪο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθΪο 

επΨξθεηαο (ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθΨ κε ηελ ηερληθΪ θαη επαγγεικαηηθΪ ηθαλφηεηα (ηεο 

παξαγξΨθνπ 2.2.6), λα ζηεξΫδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ψιισλ θνξΩσλ, αζρΩησο ηεο λνκηθΪο θχζεο ησλ 

δεζκψλ ηνπο κε απηνχο13. Πηελ πεξΫπησζε απηΪ, απνδεηθλχνπλ φηη ζα Ωρνπλ ζηε δηΨζεζΪ ηνπο ηνπο 

αλαγθαΫνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθΪο δΩζκεπζεο ησλ θνξΩσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 

νπνΫσλ ζηεξΫδνληαη.  

ΔηδηθΨ, φζνλ αθνξΨ ζηα θξηηΪξηα επαγγεικαηηθΪο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηΫδνληαη κε ηνπο ηΫηινπο 

ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθΨ πξνζφληα πνπ νξΫδνληαη ζηελ πεξΫπησζε ζη΄ηνπ ΚΩξνπο ΗΗ ηνπ 

ΞαξαξηΪκαηνο ΣΗΗ ηνπ ΞξνζαξηΪκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 Ϊ κε ηελ ζρεηηθΪ επαγγεικαηηθΪ 

                                                           

13 Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν 
εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ   
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εκπεηξΫα, νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο, κπνξνχλ λα ζηεξΫδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ψιισλ θνξΩσλ, κφλν, εΨλ νη 

ηειεπηαΫνη ζα εθηειΩζνπλ ηηο εξγαζΫεο Ϊ ηηο ππεξεζΫεο γηα ηηο νπνΫεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκΩλεο 

ηθαλφηεηεο14. 

Όηαλ νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο ζηεξΫδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ψιισλ θνξΩσλ φζνλ αθνξΨ ηα θξηηΪξηα πνπ 

ζρεηΫδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθΪξπμε νηθνλνκηθΪ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθΪ επΨξθεηα, νη  ελ 

ιφγσ νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο θαη απηνΫ ζηνπο νπνΫνπο ζηεξΫδνληαη εΫλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ 

εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

πφ ηνπο Ϋδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ κπνξνχλ λα ζηεξΫδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ Ωλσζε Ϊ Ψιισλ θνξΩσλ 15. 

Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ ειΩγρεη αλ νη θoξεΫο, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνΫσλ πξνηΫζεηαη λα ζηεξηρζεΫ ν 

νηθνλνκηθφο θνξΩαο, πιεξνχλ θαηΨ πεξΫπησζε ηα ζρεηηθΨ θξηηΪξηα επηινγΪο θαη εΨλ ζπληξΩρνπλ ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.3. Ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηΪζεη Ωλαλ 

θνξΩα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνΫνπ ζηεξΫδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαΫνο δελ πιεξνΫ ην ζρεηηθφ θξηηΪξην 

επηινγΪο Ϊ γηα ηνλ νπνΫν ζπληξΩρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ, εληφο πξνζεζκΫαο ηξηΨληα (30) εκεξψλ απφ 

ηελ ζρεηηθΪ ειεθηξνληθΪ πξφζθιεζε απφ ηελ ζρεηηθΪ πξφζθιεζε ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο, ε νπνΫα 

απεπζχλεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξΩα κΩζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «ΔπηθνηλσλΫα» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ. Ν 

θνξΩαο πνπ αληηθαζηζηΨ θνξΩα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθΫνπ δελ επηηξΩπεηαη λα αληηθαηαζηαζεΫ εθ 

λΩνπ. 

2.2.8.2. πεξγνιαβία 

Ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο αλαθΩξεη ζηελ πξνζθνξΨ ηνπ ην ηκΪκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηΫζεηαη λα 

αλαζΩζεη ππφ κνξθΪ ππεξγνιαβΫαο ζε ηξΫηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιΨβνπο πνπ πξνηεΫλεη. Πηελ 

πεξΫπησζε πνπ o πξνζθΩξσλ αλαθΩξεη ζηελ πξνζθνξΨ ηνπ φηη πξνηΫζεηαη λα αλαζΩζεη ηκΪκα(ηα) 

ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθΪ ππεξγνιαβΫαο ζε ηξΫηνπο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαΫλεη ην ηξηΨληα ηνηο εθαηφ 

(30%) ηεο ζπλνιηθΪο αμΫαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζΩηνπζα αξρΪ ειΩγρεη φηη δελ ζπληξΩρνπλ νη ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο. Ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο ππνρξενχηαη λα 

αληηθαηαζηΪζεη Ωλαλ ππεξγνιΨβν, εθφζνλ ζπληξΩρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο σο 

Ψλσ παξαγξΨθνπ 2.2.3. 

 

2.2.9  Θαλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

Ρν δηθαΫσκα ζπκκεηνρΪο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζΩζεηο ζπκκεηνρΪο ηνπο, 

φπσο νξΫδνληαη ζηηο παξαγξΨθνπο 2.2.1 Ωσο 2.2.8, θξΫλνληαη θαηΨ ηελ ππνβνιΪ ηεο πξνζθνξΨο δηα 

ηνπ ΔΔΔΠ θαηΨ ηα νξηδφκελα ζηελ παξΨγξαθν 2.2.9.1, θαηΨ ηελ ππνβνιΪ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο 

παξαγξΨθνπ 2.2.9.2 θαη θαηΨ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δηα ηεο ππεχζπλεο δΪισζεο, ηεο πεξ. δ΄ ηεο 

παξ. 3 ηνπ Ψξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016.  

                                                           

14 Πρβλ άρκρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
15 Πρβλ όγδοο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78  ν. 4412/2016.   
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Πηελ πεξΫπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο ζηεξΫδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ψιισλ θνξΩσλ, ζχκθσλα κε 

ηελ παξΨγξαθν 2.2.8 ηεο παξνχζαο, νη θνξεΫο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνΫσλ ζηεξΫδεηαη ππνρξενχληαη 

λα  απνδεηθλχνπλ, θαηΨ ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξΨθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη δελ ζπληξΩρνπλ νη 

ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθΨ θξηηΪξηα επηινγΪο 

θαηΨ πεξΫπησζε (παξΨγξαθνη 2.2.5 θαη 2.2.6 ) . 

Πηελ πεξΫπησζε πνπ o νηθνλνκηθφο θνξΩαο αλαθΩξεη ζηελ πξνζθνξΨ ηνπ φηη πξνηΫζεηαη λα αλαζΩζεη 

ηκΪκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθΪ ππεξγνιαβΫαο ζε ηξΫηνπο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαΫλεη ην ηξηΨληα 

ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθΪο αμΫαο ηεο ζχκβαζεο, νη ππεξγνιΨβνη ππνρξενχληαη λα απνδεηθλχνπλ, 

θαηΨ ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξΨθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη δελ ζπληξΩρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ 

ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο.  

Αλ επΩιζνπλ κεηαβνιΩο ζηηο πξνυπνζΩζεηο ηηο νπνΫεο νη πξνζθΩξνληεο δειψζνπλ φηη πιεξνχλ, 

ζχκθσλα κε ην παξφλ Ψξζξν, νη νπνΫεο επΩιζνπλ Ϊ γηα ηηο νπνΫεο ιΨβνπλ γλψζε κεηΨ ηελ 

ζπκπιΪξσζε ηνπ ΔΔΔΠ θαη κΩρξη ηελ εκΩξα ηεο Ωγγξαθεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ζχλαςε ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ νη πξνζθΩξνληεο νθεΫινπλ λα ελεκεξψζνπλ ακειιεηΫ ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ. 

 

2.2.9.1 Ξξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ  

Ξξνο πξνθαηαξθηηθΪ απφδεημε φηη νη πξνζθΩξνληεο νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο: α) δελ βξΫζθνληαη ζε κΫα απφ 

ηηο θαηαζηΨζεηο ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθΨ θξηηΪξηα επηινγΪο ησλ 

παξαγξΨθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7. ηεο παξνχζεο, πξνζθνκΫδνπλ θαηΨ ηελ ππνβνιΪ ηεο 

πξνζθνξΨο ηνπο, σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρΪο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 

3 ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ζχκθσλα κε ην 

επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Ξαξάξηεκα Η ην νπνΫν απνηειεΫ ελεκεξσκΩλε ππεχζπλε δΪισζε, κε 

ηηο ζπλΩπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Ρν ΔΔΔΠ θαηαξηΫδεηαη βΨζεη ηνπ ηππνπνηεκΩλνπ εληχπνπ ηνπ 

ΞαξαξηΪκαηνο 2 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθΩξνληεο 

νηθνλνκηθνχο θνξεΫο ζχκθσλα κε ηηο νδεγΫεο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 116 (ζηελ ειεθηξνληθή 

ππεξεζία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/, βιέπε θαη 

Θαηεπζπληήξηα Νδεγία 23 ηεο ΔΑΑΓΖΠ, ΑΓΑ/Τ3ΖΗΝΜΡΒ-Θ3Δ). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πξνζθέξνληεο γηα ην κέξνο IV Θξηηήξηα επηινγήο ηνπ ΔΔΔΠ 

ζπκπιεξψλνπλ κφλν ηελ ελφηεηα α «Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο» 

Ρν ΔΔΔΠ θέξεη ππνγξαθή κε εκεξνκελία εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν 

κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη πξνζθνξέο. Αλ ζην δηΨζηεκα πνπ κεζνιαβεΫ κεηαμχ ηεο εκεξνκελΫαο 
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 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 
προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου φμβαςθσ (ΕΕΕ). Μπορείτε 
να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Πφλθ του ΕΘΔΘ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το Διορκωτικό (Επίςθμθ 
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ 
του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Προμικειασ , με το οποίο επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα 
ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ, Μπορείτε να δείτε το ςχετικό  
Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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ππνγξαθΪο ηνπ ΔΔΔΠ θαη ηεο θαηαιεθηηθΪο εκεξνκελΫαο ππνβνιΪο πξνζθνξψλ Ωρνπλ επΩιζεη 

κεηαβνιΩο ζηα δεισζΩληα ζηνηρεΫα, εθ κΩξνπο ηνπ, ζην ΔΔΔΠ, ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο απνζχξεη ηελ 

πξνζθνξΨ ηνπ, ρσξΫο λα απαηηεΫηαη απφθαζε ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο. Πηε ζπλΩρεηα κπνξεΫ λα ηελ 

ππνβΨιεη εθ λΩνπ κε επΫθαηξν ΔΔΔΠ.17 Ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο δχλαηαη λα δηεπθξηλΫδεη ηηο δειψζεηο θαη 

πιεξνθνξΫεο πνπ παξΩρεη ζην ΔΔΔΠ κε ζπλνδεπηηθΪ ππεχζπλε δΪισζε, ηελ νπνΫα ππνβΨιιεη καδΫ κε 

ην ΔΔΔΠ18. 

ΘαηΨ ηελ ππνβνιΪ ηνπ ΔΔΔΠ, θαζψο θαη ηεο ζπλνδεπηηθΪο ππεχζπλεο δΪισζεο, εΫλαη δπλαηΪ, κε κφλε 

ηελ ππνγξαθΪ ηνπ θαηΨ πεξΫπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα, ε πξνθαηαξθηηθΪ απφδεημε 

ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθΩξνληαη ζηελ παξΨγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζαο, γηα ην ζχλνιν ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ εΫλαη κΩιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ Ϊ επνπηηθνχ νξγΨλνπ ηνπ Ϊ Ωρνπλ 

εμνπζΫα εθπξνζψπεζεο, ιΪςεο απνθΨζεσλ Ϊ ειΩγρνπ ζε απηφλ. 

Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ Ϊ ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζΪο ηνπ θαηΨ ην ρξφλν ππνβνιΪο ηεο 

πξνζθνξΨο Ϊ ην αξκνδΫσο εμνπζηνδνηεκΩλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεΫ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΩα 

γηα δηαδηθαζΫεο ζχλαςεο ζπκβΨζεσλ Ϊ γηα ζπγθεθξηκΩλε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 

Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Δπξσπατθφ 

Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. Πην 

ΔΔΔΠ απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, 

θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο19. 

 

Ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο θΩξεη ηελ εηδηθΪ ππνρξΩσζε, λα δειψζεη, κΩζσ ηνπ ΔΔΔΠ,20 ηελ θαηΨζηαζΪ 

ηνπ ζε ζρΩζε κε ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιΩπνληαη ζην Ψξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016 θαη παξαγξΨθνπ 

2.2.3 ηεο παξνχζεο21 θαη ηαπηφρξνλα λα επηθαιεζζεΫ θαη ηπρφλ ιεθζΩληα κΩηξα πξνο απνθαηΨζηαζε 

ηεο αμηνπηζηΫαο ηνπ. 

ΗδΫσο επηζεκαΫλεηαη φηη, θαηΨ ηελ απΨληεζε νηθνλνκηθνχ θνξΩα ζην ζρεηηθφ πεδΫν ηνπ ΔΔΔΠ γηα ηπρφλ 

ζχλαςε ζπκθσληψλ κε Ψιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο κε ζηφρν ηε ζηξΩβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε 

ζπλδξνκΪ πεξηζηΨζεσλ, φπσο ε πΨξνδνο ηεο ηξηεηνχο πεξηφδνπ ηεο ηζρχνο ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(παξαγξΨθνπ 10 ηνπ Ψξζξνπ 73) Ϊ ε εθαξκνγΪ ηεο δηΨηαμεο ηεο παξαγξΨθνπ 3β ηνπ Ψξζξνπ 44 ηνπ 

λ. 3959/2011, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.3.4 ηεο παξνχζεο, αλαιχεηαη ζην ζρεηηθφ 

πεδΫν πνπ πξνβΨιιεη θαηφπηλ ζεηηθΪο απΨληεζεο22. 

                                                           
17 Πρβλ. άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 28 του ν. 4782/2021 (36

 
Α’). 

18
  Πρβλ άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 27 του ν. 4782/2021 

19    Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
20  βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28 
21  Βλ. ενδεικτικά τΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Σμιμα),  
22  Παρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 4635/2019. 
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Όζνλ αθνξΨ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΨ ζηελ θαηαβνιΪ θφξσλ Ϊ εηζθνξψλ θνηλσληθΪο 

αζθΨιηζεο (πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 2 ηνπ Ψξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016) απηΩο ζεσξεΫηαη φηη δελ Ωρνπλ 

αζεηεζεΫ εθφζνλ δελ Ωρνπλ θαηαζηεΫ ιεμηπξφζεζκεο Ϊ εθφζνλ Ωρνπλ ππαρζεΫ ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξεΫηαη. Πηελ πεξΫπησζε απηΪ, ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο δελ ππνρξενχηαη λα 

απαληΪζεη θαηαθαηηθΨ ζην ζρεηηθφ πεδΫν ηνπ ΔΔΔΠ κε ην νπνΫν εξσηΨηαη εΨλ ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο 

Ωρεη αλεθπιΪξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξΨ ζηελ θαηαβνιΪ θφξσλ Ϊ εηζθνξψλ θνηλσληθΪο 

αζθΨιηζεο Ϊ, θαηΨ πεξΫπησζε, εΨλ Ωρεη αζεηΪζεη ηηο παξαπΨλσ ππνρξεψζεηο ηνπ23. 

 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκΪο ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη’ Ψξζξν 2.2.3 θαη ηεο πιΪξσζεο ησλ 

θξηηεξΫσλ πνηνηηθΪο επηινγΪο θαηΨ ηηο παξαγξΨθνπο 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7, νη νηθνλνκηθνΫ 

θνξεΫο πξνζθνκΫδνπλ ηα δηθαηνινγεηηθΨ ηνπ παξφληνο.  

Ζ πξνζθφκηζε ησλ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ γΫλεηαη θαηΨ ηα νξηδφκελα ζηελ παξΨγξαθν 3.2 απφ ηνλ 

πξνζσξηλφ αλΨδνρν. Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ λα δεηεΫ απφ πξνζθΩξνληεο, ζε νπνηνδΪπνηε ρξνληθφ 

ζεκεΫν θαηΨ ηε δηΨξθεηα ηεο δηαδηθαζΫαο, λα ππνβΨιινπλ φια Ϊ νξηζκΩλα δηθαηνινγεηηθΨ, φηαλ απηφ 

απαηηεΫηαη γηα ηελ νξζΪ δηεμαγσγΪ ηεο δηαδηθαζΫαο. 

Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΨιινπλ δηθαηνινγεηηθΨ Ϊ Ψιια απνδεηθηηθΨ ζηνηρεΫα, 

αλ θαη ζην κΩηξν πνπ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ Ωρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβΨλεη ηα πηζηνπνηεηηθΨ Ϊ ηηο 

ζπλαθεΫο πιεξνθνξΫεο απεπζεΫαο κΩζσ πξφζβαζεο ζε εζληθΪ βΨζε δεδνκΩλσλ ζε νπνηνδΪπνηε 

θξΨηνο - κΩινο ηεο Έλσζεο, ε νπνΫα δηαηΫζεηαη δσξεΨλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβΨζεσλ, εηθνληθφ 

θΨθειν επηρεΫξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζΪθεπζεο εγγξΨθσλ Ϊ ζχζηεκα πξνεπηινγΪο.  

Ζ δΪισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθΪ βΨζε δεδνκΩλσλ εκπεξηΩρεηαη  ζην Δπξσπατθφ ΔληαΫν 

Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ζην νπνΫν πεξηΩρνληαη επΫζεο νη πιεξνθνξΫεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκΩλν ζθνπφ, φπσο ε ειεθηξνληθΪ δηεχζπλζε ηεο βΨζεο δεδνκΩλσλ, ηπρφλ δεδνκΩλα 

αλαγλψξηζεο θαη, θαηΨ πεξΫπησζε, ε απαξαΫηεηε δΪισζε ζπλαΫλεζεο.  

Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΨινπλ δηθαηνινγεηηθΨ, φηαλ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ πνπ 

Ωρεη αλαζΩζεη ηε ζχκβαζε δηαζΩηεη Ϊδε ηα σο Ψλσ δηθαηνινγεηηθΨ θαη απηΨ εμαθνινπζνχλ λα 

ηζρχνπλ24. 

Ρα δηθαηνινγεηηθΨ ηνπ παξφληνο ππνβΨιινληαη θαη γΫλνληαη απνδεθηΨ ζχκθσλα κε ηελ παξΨγξαθν 

2.4.2.5 θαη 3.2 ηεο παξνχζαο. 

Ρα απνδεηθηηθΨ Ωγγξαθα ζπληΨζζνληαη ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα Ϊ ζπλνδεχνληαη απφ επΫζεκε 

κεηΨθξαζΪ ηνπο ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα ζχκθσλα κε ηελ παξΨγξαθν 2.1.4. 

 

 

                                                           

23  Παρ. 2
Α
 άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 

24 Ξξβι Ψξζξν 79 παξ. 6 λ. 4412/2016. 
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Β.1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.3 νη 

πξνζθΩξνληεο νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο πξνζθνκΫδνπλ αληΫζηνηρα ηα παξαθΨησ δηθαηνινγεηηθΨ25: 

Αλ ην αξκφδην γηα ηελ Ωθδνζε ησλ αλσηΩξσ θξΨηνο-κΩινο Ϊ ρψξα δελ εθδΫδεη ηΩηνηνπ εΫδνπο Ωγγξαθα 

Ϊ πηζηνπνηεηηθΨ Ϊ φπνπ ην Ωγγξαθα Ϊ ηα πηζηνπνηεηηθΨ απηΨ δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

αλαθΩξνληαη ζηηο παξαγξΨθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο 

παξαγξΨθνπ 2.2.3.4, ηα Ωγγξαθα Ϊ ηα πηζηνπνηεηηθΨ κπνξεΫ λα αληηθαζΫζηαληαη απφ Ωλνξθε βεβαΫσζε 

Ϊ, ζηα θξΨηε - κΩιε Ϊ ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΩπεηαη Ωλνξθε βεβαΫσζε, απφ ππεχζπλε δΪισζε 

ηνπ ελδηαθεξνκΩλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθΪο Ϊ δηνηθεηηθΪο αξρΪο, ζπκβνιαηνγξΨθνπ Ϊ αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ Ϊ εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΨηνπο - κΩινπο Ϊ ηεο ρψξαο θαηαγσγΪο Ϊ ηεο ρψξαο 

φπνπ εΫλαη εγθαηεζηεκΩλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο.  

Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΩο παξΩρνπλ, φπνπ θξΫλεηαη αλαγθαΫν, επΫζεκε δΪισζε ζηελ νπνΫα 

αλαθΩξεηαη φηη δελ εθδΫδνληαη ηα Ωγγξαθα Ϊ ηα πηζηνπνηεηηθΨ ηεο παξνχζαο παξαγξΨθνπ Ϊ φηη ηα 

Ωγγξαθα απηΨ δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΩξνληαη ζηηο παξαγξΨθνπο 2.2.3.1 θαη 

2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.3.4. Νη επΫζεκεο δειψζεηο 

θαζΫζηαληαη δηαζΩζηκεο κΩζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξΫνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ Ψξζξνπ 81 

ηνπ λ. 4412/2016. 

Δηδηθφηεξα νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ: 

α) γηα ηελ παξΨγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ 

Ϊ, ειιεΫςεη απηνχ, ηζνδχλακν Ωγγξαθν πνπ εθδΫδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθΪ Ϊ δηνηθεηηθΪ αξρΪ ηνπ 

θξΨηνπο-κΩινπο Ϊ ηεο ρψξαο θαηαγσγΪο Ϊ ηεο ρψξαο φπνπ εΫλαη εγθαηεζηεκΩλνο ν νηθνλνκηθφο 

θνξΩαο, απφ ην νπνΫν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηΩο νη πξνυπνζΩζεηο πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο 

ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ26.  

                                                           

25 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων 

συβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων συμβάσεων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 

αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α’ της παρ.2 του άρθρου 

1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 

ένορκες βεβαιώσεις κοκ) 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 τα 

οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.36 παρ.2β) του κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). 

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 3.2). 

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 αρ.36 παρ.2β) 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 αρ.1 του νόμου 4250/2014. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα:  Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα 

αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 
26  Ξξβι. παξ. 12 Ψξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016. 
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Ζ ππνρξΩσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο Ψλσ απνζπΨζκαηνο αθνξΨ θαη ζηα κΩιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ Ϊ επνπηηθνχ νξγΨλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξΩα Ϊ ζηα πξφζσπα πνπ Ωρνπλ 

εμνπζΫα εθπξνζψπεζεο, ιΪςεο απνθΨζεσλ Ϊ ειΩγρνπ ζε απηφ θαηΨ ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ 

σο Ψλσ παξΨγξαθν 2.2.3.1, 

β) γηα ηελ παξΨγξαθν 2.2.3.2 πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδΫδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρΪ ηνπ νηθεΫνπ 

θξΨηνπο - κΩινπο Ϊ ρψξαο πνπ λα εΫλαη ελ ηζρχ θαηΨ ην ρξφλν ππνβνιΪο ηνπ, Ψιισο, ζηελ πεξΫπησζε 

πνπ δελ αλαθΩξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ 

ηελ ππνβνιή ηνπ27.   

Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ: 

i) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιΪξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.3.2 

πεξΫπησζε α’ απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο εθδηδφκελν απφ ηελ Α.Α.Γ.Δ 

ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιΪξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθΪο 

αζθΨιηζεο ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.3.2 πεξΫπησζε α’ πηζηνπνηεηηθφ εθδηδφκελν απφ ηνλ e-ΔΦΘΑ.  

iii) Γηα ηελ παξΨγξαθν 2.2.3.2 πεξΫπησζε α’, πιΩνλ ησλ σο Ψλσ πηζηνπνηεηηθψλ, ππεχζπλε 

δήισζε φηη δελ Ωρεη εθδνζεΫ δηθαζηηθΪ Ϊ δηνηθεηηθΪ απφθαζε κε ηειεζΫδηθε θαη δεζκεπηηθΪ ηζρχ γηα 

ηελ αζΩηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο φζνλ αθνξΨ ζηελ θαηαβνιΪ θφξσλ Ϊ εηζθνξψλ θνηλσληθΪο 

αζθΨιηζεο. 

iv) γηα ηελ παξΨγξαθν 2.2.3.428 πεξΫπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή ηνπ νηθεΫνπ θξΨηνπο - κΩινπο Ϊ ρψξαο, πνπ λα Ωρεη εθδνζεΫ Ωσο ηξεηο (3) κΪλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιΪ ηνπ.  

Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ: 

i) Δληαίν Ξηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο απφ ην αξκφδην ΞξσηνδηθεΫν, απφ ην νπνΫν 

πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ Ϊ ππφ αλαγθαζηηθΪ δηαρεΫξηζε Ϊ 

δηθαζηηθΪ εθθαζΨξηζε Ϊ φηη δελ Ωρνπλ ππαρζεΫ ζε δηαδηθαζΫα εμπγΫαλζεο.  Γηα ηηο ΗΘΔ πξνζθνκΫδεηαη 

επηπιΩνλ θαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Κ.Ζ. πεξΫ κε Ωθδνζεο απφθαζεο ιχζεο Ϊ θαηΨζεζεο αΫηεζεο 

ιχζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ελψ γηα ηηο ΔΞΔ πξνζθνκΫδεηαη επηπιΩνλ πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ. 

ii) Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Κ.Ζ. απφ ην νπνΫν πξνθχπηεη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ Ωρεη ιπζεΫ θαη 

ηεζεΫ ππφ εθθαζΨξηζε κε απφθαζε ησλ εηαΫξσλ.  

iii) Δθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “Πηνηρεία Κεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο” απφ ηελ ειεθηξνληθΪ 

πιαηθφξκα ηεο ΑλεμΨξηεηεο ΑξρΪο ΓεκνζΫσλ Δζφδσλ, φπσο απηΨ εκθαλΫδνληαη ζην taxisnet, απφ ηελ 

νπνΫα λα πξνθχπηεη ε κε αλαζηνιΪ ηεο επηρεηξεκαηηθΪο δξαζηεξηφηεηΨο ηνπο. 

ΞξνθεηκΩλνπ γηα ηα ζσκαηεΫα θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ην ΔληαΫν Ξηζηνπνηεηηθφ ΓηθαζηηθΪο 

Φεξεγγπφηεηαο εθδΫδεηαη γηα ηα ζσκαηεΫα απφ ην αξκφδην ΞξσηνδηθεΫν, θαη γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο 

γηα ην ρξνληθφ δηΨζηεκα Ωσο ηηο 31.12.2019 απφ ην ΔηξελνδηθεΫν θαη κεηΨ ηελ παξαπΨλσ εκεξνκελΫα 

απφ ην Γ.Δ.Κ.Ζ. 

                                                           

27     Ξξβι. παξ. 12 Ψξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016 
28    Δθφζνλ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ ηελ επηιΩμεη σο ιφγν απνθιεηζκνχ 
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iv) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

πξνζθΩξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξΩα φηη δελ ζπληξΩρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ 

παξΨγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ 

v) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθΩξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξΩα πεξΫ 

κε επηβνιΪο ζε βΨξνο ηνπ ηεο θχξσζεο ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηΨμεηο ηεο 

θεΫκελεο λνκνζεζΫαο29. 

vi) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.5, δηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ30 (ΓΔΛ 

ΔΦΑΟΚΝΕΔΡΑΗ ΠΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΙΝΓΥ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ). 

 
Β.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαΫηεζεο ηνπ Ψξζξνπ 2.2.4 (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ Ψζθεζε 

επαγγεικαηηθΪο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκΫδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 

επαγγεικαηηθνχ (ή εκπνξηθνχ) κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο 

πνπ εΫλαη εγθαηεζηεκΩλνη ζε θξΨηνο-κΩινο ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο πξνζθνκΫδνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ/βεβαΫσζε ηνπ αληΫζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ Ϊ εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο 

XI ηνπ ΞξνζαξηΪκαηνο Α΄ηνπ λ.4412/2016, κε ην νπνΫν πηζηνπνηεΫηαη αθελφο ε εγγξαθΪ ηνπο ζε 

απηφ θαη αθεηΩξνπ ην εηδηθφ επΨγγεικΨ ηνπο. Πηελ πεξΫπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεΫ ηΩηνην κεηξψν, ην 

Ωγγξαθν Ϊ ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεΫ λα αληηθαζΫζηαηαη απφ Ωλνξθε βεβαΫσζε Ϊ, ζηα θξΨηε-κΩιε Ϊ ζηηο 

ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΩπεηαη Ωλνξθε βεβαΫσζε, απφ ππεχζπλε δΪισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ελψπηνλ 

αξκφδηαο δηθαζηηθΪο Ϊ δηνηθεηηθΪο αξρΪο, ζπκβνιαηνγξΨθνπ Ϊ αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ Ϊ εκπνξηθνχ 

νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγΪο Ϊ ηεο ρψξαο φπνπ εΫλαη εγθαηεζηεκΩλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο φηη 

δελ ηεξεΫηαη ηΩηνην κεηξψν θαη φηη αζθεΫ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηεΫηαη γηα ηελ εθηΩιεζε ηνπ 

αληηθεηκΩλνπ ηεο ππφ αλΨζεζε ζχκβαζεο.  

Νη εγθαηεζηεκΩλνη ζηελ ΔιιΨδα νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο πξνζθνκΫδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν 

επαγγεικαηηθφ κεηξψν Ϊ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδΫδεηαη απφ ηελ νηθεΫα ππεξεζΫα ηνπ Γ.Δ.Κ.Ζ. 

 ΔπηζεκαΫλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθΨ πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ηεο απαΫηεζεο ηνπ Ψξζξνπ 2.2.4 

(απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ Ψζθεζε επαγγεικαηηθΪο δξαζηεξηφηεηαο) γΫλνληαη απνδεθηΨ, 

εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,31 

εθηφο αλ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηΨμεηο απηψλ, θΩξνπλ ζπγθεθξηκΩλν ρξφλν ηζρχνο. 

Β.3 Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξΨθνπ 

2.2.5 – ΓΔΛ ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ ΠΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ. 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6. -- ΓΔΛ ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ 

ΠΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ. 

 

                                                           

29    Γεχηεξν εδΨθην παξ. 4 ηνπ Ψξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016  
30   Ξξβι. Ψξζξν 8 λ. 3310/2005 θαη π.δ. 82/1996.   
31

  Πρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 α ςθμείο αδ’ του ν. 
4605/2019. 
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Β.5 Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζΪο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη 

πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7, απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ 

ζπζηΪκαηνο δηαρεΫξηζεο πνηφηεηαο ISO 9001. 

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο εΫλαη 

λνκηθφ πξφζσπν θαη εγγξΨθεηαη ππνρξεσηηθΨ Ϊ πξναηξεηηθΨ, θαηΨ ηελ θεΫκελε λνκνζεζΫα, θαη 

δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιΩο ηεο ζε αξκφδηα αξρΪ (πρ ΓΔΚΖ), πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα 

(30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ 32,  εθηφο αλ απηφ θέξεη ζπγθεθξηκέλν 

ρξφλν ηζρχνο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο εκεδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο πξνζθνκΫδνληαη: 

i) γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο 

εΫλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηΨ ηελ θεΫκελε λνκνζεζΫα, λα δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε 

θαη ηηο κεηαβνιΩο ηεο ζην ΓΔΚΖ33,πξνζθνκΫδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο 

εθπξνζψπεζεο34, ην νπνΫν πξΩπεη λα Ωρεη εθδνζεΫ έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ 

ηελ ππνβνιΪ ηνπ.   

ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ γεληθφ 

πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ ηνπ ΓΔΚΖ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ.   

Πηηο ινηπΩο πεξηπηψζεηο ηα θαηΨ πεξΫπησζε λνκηκνπνηεηηθΨ Ωγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο 

εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθΨ, πηζηνπνηεηηθΨ κεηαβνιψλ, αληΫζηνηρα ΦΔΘ, απνθΨζεηο 

                                                           

32 Ξξβι. παξΨγξαθν 12 Ψξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016  
33      Πχκθσλα κε ην Ψξζξν 86 λ. 4635/2019 ζην ΓΔΚΖ εγγξΨθνληαη ππνρξεσηηθΨ : 
α. ε Αλψλπκε ΔηαηξεΫα πνπ πξνβιΩπεηαη ζηνλ λ. 4548/2018 (Α` 104), 
β. ε ΔηαηξεΫα ΞεξηνξηζκΩλεο Δπζχλεο πνπ πξνβιΩπεηαη ζηνλ λ. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. ε ΗδησηηθΪ ΘεθαιαηνπρηθΪ ΔηαηξεΫα πνπ πξνβιΩπεηαη ζηνλ λ. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. ε Νκφξξπζκε θαη Δηεξφξξπζκε (απιΪ Ϊ θαηΨ κεηνρΩο) ΔηαηξεΫα πνπ πξνβιΩπνληαη ζηνλ λ. 4072/2012 (Α` 86), θαζψο θαη 
νη νκφξξπζκνη εηαΫξνη απηψλ, 
ε. ν Αζηηθφο Ππλεηαηξηζκφο ηνπ λ. 1667/1986 (Α` 196) (ζηνλ νπνΫν πεξηιακβΨλνληαη ν αιιειαζθαιηζηηθφο, ν πηζησηηθφο θαη 
ν νηθνδνκηθφο ζπλεηαηξηζκφο), 

ζη. ε Θνηλ.Π.ΔΞ. πνπ ζπζηΪλεηαη θαηΨ ηνλ λ. 4430/2016 (Α` 205) θαη 
δ. ε Θνη.Π.Ξ.Δ. πνπ ζπζηΪλεηαη θαηΨ ηνλ λ. 2716/1999 (Α` 96), 
ε. ε ΑζηηθΪ ΔηαηξεΫα κε νηθνλνκηθφ ζθνπφ (Ψξζξν 784 ΑΘ θαη 270 ηνπ λ. 4072/2012), 
ζ. ν Δπξσπατθφο Όκηινο Νηθνλνκηθνχ Πθνπνχ πνπ πξνβιΩπεηαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ 2137/1985/ΔΝΘ (ΔΔΔΘ L. 199, 
δηνξζσηηθφ L. 247) θαη Ωρεη ηελ Ωδξα ηνπ ζηελ εκεδαπΪ, 
η. ε ΔπξσπατθΪ ΔηαηξεΫα πνπ πξνβιΩπεηαη ζηνλ Θαλνληζκφ 2157/2001/ΔΘ (ΔΔΔΘ L. 294) θαη Ωρεη ηελ Ωδξα ηεο ζηελ εκεδαπΪ, 
ηα. ε ΔπξσπατθΪ ΠπλεηαηξηζηηθΪ ΔηαηξεΫα πνπ πξνβιΩπεηαη ζηνλ Θαλνληζκφ 1435/2003/ΔΘ (ΔΔΔΘ L. 207) θαη Ωρεη ηελ Ωδξα 
ηεο ζηελ εκεδαπΪ, 
ηβ. ηα ππνθαηαζηΪκαηα Ϊ πξαθηνξεΫα πνπ δηαηεξνχλ ζηελ εκεδαπΪ νη αιινδαπΩο εηαηξεΫεο πνπ αλαθΩξνληαη ζην Ψξζξν 29 
ηεο ΝδεγΫαο (ΔΔ) 2017/1132 (ΔΔ L 169/30.6.2017) θαη Ωρνπλ Ωδξα ζε θξΨηνο - κΩινο ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο (Δ.Δ.), 
ηγ. ηα ππνθαηαζηΪκαηα Ϊ πξαθηνξεΫα πνπ δηαηεξνχλ ζηελ εκεδαπΪ νη αιινδαπΩο εηαηξεΫεο πνπ Ωρνπλ Ωδξα ζε ηξΫηε ρψξα 
θαη λνκηθΪ κνξθΪ αλΨινγε κε εθεΫλε ησλ αιινδαπψλ εηαηξηψλ πνπ αλαθΩξεηαη ζηελ πεξΫπησζε ηβ`, 
 ηδ. ηα ππνθαηαζηΪκαηα Ϊ πξαθηνξεΫα, κΩζσ ησλ νπνΫσλ ελεξγνχλ εκπνξηθΩο πξΨμεηο ζηελ εκεδαπΪ ηα θπζηθΨ Ϊ λνκηθΨ 
πξφζσπα Ϊ ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ Ωρνπλ ηελ θχξηα εγθαηΨζηαζε Ϊ ηελ Ωδξα ηνπο ζηελ αιινδαπΪ θαη δελ εκπΫπηνπλ ζηηο 
πεξηπηψζεηο ηβ` θαη ηγ`, 

ηε. ε ΘνηλνπξαμΫα πνπ θαηαρσξΫδεηαη ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 293 παξΨγξαθνο 3 ηνπ λ. 4072/2012 
34  Ρν πηζηνπνηεηηθφ Ηζρχνπζαο Δθπξνζψπεζεο (θαηαρσξΫζεηο κεηαβνιψλ εθπξνζψπεζεο) παξνπζηΨδεη ηηο ζρεηηθΩο κε ηε 
δηνΫθεζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξεΫαο θαηαρσξΫζεηο/κεηαβνιΩο ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν. 
          Ρν Αλαιπηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ Δθπξνζψπεζεο παξνπζηΨδεη ηα ζηνηρεΫα ησλ πξνζψπσλ πνπ δηνηθνχλ θαη εθπξνζσπνχλ 
ηελ εηαηξεΫα απηΪ ηε ζηηγκΪ, θαζψο θαη ην εχξνο ησλ αξκνδηνηΪησλ ηνπο 
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ζπγθξφηεζεο νξγΨλσλ δηνΫθεζεο ζε ζψκα, θιπ., αλΨινγα κε ηε λνκηθΪ κνξθΪ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξΩα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δΪισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 

ηζρχνπλ θαηΨ ηελ ππνβνιΪ ηνπο. 

Πε πεξΫπησζε πνπ γηα ηε δηελΩξγεηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζΫαο αλΨζεζεο Ωρνπλ ρνξεγεζεΫ εμνπζΫεο ζε 

πξφζσπν πιΩνλ απηψλ πνπ αλαθΩξνληαη ζηα παξαπΨλσ Ωγγξαθα, πξνζθνκΫδεηαη επηπιΩνλ απφθαζε- 

πξαθηηθφ ηνπ αξκνδΫνπ θαηαζηαηηθνχ νξγΨλνπ δηνΫθεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ νπνΫα 

ρνξεγΪζεθαλ νη ζρεηηθΩο εμνπζΫεο. Όζνλ αθνξΨ ηα θπζηθΨ πξφζσπα, εθφζνλ Ωρνπλ ρνξεγεζεΫ 

εμνπζΫεο ζε ηξΫηα πξφζσπα, πξνζθνκΫδεηαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα. 

Νη αιινδαπνΫ νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο πξνζθνκΫδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηΨ ηε λνκνζεζΫα ηεο ρψξαο 

εγθαηΨζηαζεο, απνδεηθηηθΨ Ωγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιΩπνληαη, ππεχζπλε δΪισζε  ηνπ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνΫα απνδεηθλχνληαη ηα αλσηΩξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, κεηαβνιΩο θαη 

εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα. 

Νη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Απφ ηα αλσηΩξσ Ωγγξαθα πξΩπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα, φιεο νη 

ζρεηηθΩο ηξνπνπνηΪζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξΫα 

θαηΨ ηελ εκεξνκελΫα δηελΩξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαΫσκα ππνγξαθΪο θιπ.), 

ηπρφλ ηξΫηνη, ζηνπο νπνΫνπο Ωρεη ρνξεγεζεΫ εμνπζΫα εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεΫα ηνπ/ησλ Ϊ/θαη 

ησλ κειψλ ηνπ νξγΨλνπ δηνΫθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.7. Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο πνπ εΫλαη εγγεγξακκΩλνη ζε επΫζεκνπο θαηαιφγνπο35 πνπ πξνβιΩπνληαη 

απφ ηηο εθΨζηνηε ηζρχνπζεο εζληθΩο δηαηΨμεηο Ϊ δηαζΩηνπλ πηζηνπνΫεζε απφ νξγαληζκνχο 

πηζηνπνΫεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθΨ πξφηππα πηζηνπνΫεζεο, θαηΨ ηελ Ωλλνηα ηνπ 

ΞαξαξηΪκαηνο VII ηνπ ΞξνζαξηΪκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκΫδνπλ ζηηο 

αλαζΩηνπζεο αξρΩο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθΪο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρΪ Ϊ ην πηζηνπνηεηηθφ 

πνπ εθδΫδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνΫεζεο.  

Πηα πηζηνπνηεηηθΨ απηΨ αλαθΩξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθΨ βΨζεη ησλ νπνΫσλ Ωγηλε ε εγγξαθΪ ησλ ελ 

ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ ζηνλ επΫζεκν θαηΨινγν Ϊ ε πηζηνπνΫεζε θαη ε θαηΨηαμε ζηνλ ελ ιφγσ 

θαηΨινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθΪ ζηνπο επΫζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο Ϊ ην 

πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδΫδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνΫεζεο, ζπληζηΨ ηεθκΪξην θαηαιιειφηεηαο 

φζνλ αθνξΨ ηηο απαηηΪζεηο πνηνηηθΪο επηινγΪο, ηηο νπνΫεο θαιχπηεη ν επΫζεκνο θαηΨινγνο Ϊ ην 

πηζηνπνηεηηθφ.  

                                                           

35   Πρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ διαδικαςίεσ ςυμβάςεων προμθκειών, γενικών υπθρεςιών, 

εκπόνθςθσ μελετών και παροχισ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτθμονικών υπθρεςιών, δεν υφίςταται επί του παρόντοσ εκνικόσ 
επίςθμοσ κατάλογοσ του άρκρου 83 του ν. 4412/2016. θμειώνεται, περαιτζρω, ότι το Γ.Ε.ΜΘ δεν ςυνιςτά επίςθμο κατάλογο, κατά 
τισ διατάξεισ του ίδιου άρκρου, και, κατά ςυνζπεια, δεν πρζπει να ςυμπλθρώνεται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτο εν λόγω πεδίο 
ςτο ΕΕ θ ζνδειξθ «ΝΑΙ» 
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Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο πνπ εΫλαη εγγεγξακκΩλνη ζε επΫζεκνπο θαηαιφγνπο  απαιιΨζζνληαη απφ ηελ 

ππνρξΩσζε ππνβνιΪο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθΩξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθΪο ηνπο.  

Πε πεξΫπησζε πνπ ν ηξΫηνο δηαζΩηεη ζηνηρεΫα ηερληθΪο Ϊ επαγγεικαηηθΪο θαηαιιειφηεηαο πνπ 

ζρεηΫδνληαη κε ηνπο ηΫηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθΨ πξνζφληα πνπ νξΫδνληαη ζηελ πεξΫπησζε 

ζη’ ηνπ ΚΩξνπο ΗΗ ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο ΣΗΗ ηνπ ΞξνζαξηΪκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016 Ϊ κε ηελ ζρεηηθΪ 

επαγγεικαηηθΪ εκπεηξΫα, ζα δεζκεχεηαη φηη ζα εθηειΩζεη ηηο εξγαζΫεο Ϊ ππεξεζΫεο γηα ηηο νπνΫεο 

απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκΩλεο ηθαλφηεηεο, δειψλνληαο ην ηκΪκα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα εθηειΩζεη. 

Β.8. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ πνπ ππνβΨιινπλ θνηλΪ πξνζθνξΨ, ππνβΨιινπλ ηα παξαπΨλσ, 

θαηΨ πεξΫπησζε δηθαηνινγεηηθΨ, γηα θΨζε νηθνλνκηθφ θνξΩα πνπ ζπκκεηΩρεη ζηελ Ωλσζε, ζχκθσλα κε 

ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην Ψξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.  

Β.9. Πηελ πεξΫπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξΩαο επηζπκεΫ λα ζηεξηρζεΫ ζηηο ηθαλφηεηεο Ψιισλ θνξΩσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξΨγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα Ωρεη ζηε δηΨζεζΪ ηνπ ηνπο αλαγθαΫνπο 

πφξνπο, πξνζθνκΫδεη, ηδΫσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ.  

Δηδηθφηεξα, πξνζθνκΫδεηαη έγγξαθν (ζπκθσλεηηθφ Ϊ ζε πεξΫπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ απφθαζε ηνπ 

αξκνδΫνπ νξγΨλνπ δηνΫθεζεο απηνχ Ϊ ζε πεξΫπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ ππεχζπλε δΪισζε), δπλΨκεη 

ηνπ νπνΫνπ ακθφηεξνη, δηαγσληδφκελνο  νηθνλνκηθφο θνξΩαο θαη ηξΫηνο θνξΩαο, εγθξίλνπλ ηε 

κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία γηα ηελ θαηΨ πεξΫπησζε παξνρΪ πξνο ηνλ δηαγσληδφκελν ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθΪο Ϊ/θαη ηερληθΪο Ϊ/θαη επαγγεικαηηθΪο ηθαλφηεηαο ηνπ θνξΩα, ψζηε απηΪ λα εΫλαη 

ζηε δηΨζεζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ  γηα ηελ εθηΩιεζε ηεο Πχκβαζεο. Ζ ζρεηηθΪ αλαθνξΨ ζα πξΩπεη λα 

εΫλαη ιεπηνκεξήο θαη λα αλαθΩξεη θαη’ ειΨρηζηνλ ηνπο ζπγθεθξηκΩλνπο πφξνπο πνπ ζα εΫλαη 

δηαζΩζηκνη γηα ηελ εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηνλ ηξφπν δηα ηνπ νπνΫνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνΫ 

γηα ηελ εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ν ηξΫηνο ζα δεζκεχεηαη ξεηΨ φηη ζα δηαζΩζεη ζηνλ δηαγσληδφκελν 

ηνπο ζπγθεθξηκΩλνπο πφξνπο θαηΨ ηε δηΨξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ν δηαγσληδφκελνο  φηη ζα θΨλεη 

ρξΪζε απηψλ ζε πεξΫπησζε πνπ ηνπ αλαηεζεΫ ε ζχκβαζε. 

Πε πεξΫπησζε πνπ ν ηξίηνο δηαζέηεη ζηνηρεία ηερληθήο ή επαγγεικαηηθήο θαηαιιειφηεηαο 

πνπ ζρεηΫδνληαη κε ηνπο ηΫηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθΨ πξνζφληα πνπ νξΫδνληαη ζηελ 

πεξΫπησζε ζη’ ηνπ ΚΩξνπο ΗΗ ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο ΣΗΗ ηνπ ΞξνζαξηΪκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016 Ϊ κε 

ηελ ζρεηηθΪ επαγγεικαηηθΪ εκπεηξΫα, ζα δεζκεχεηαη φηη ζα εθηειΩζεη ηηο εξγαζΫεο Ϊ ππεξεζΫεο γηα ηηο 

νπνΫεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκΩλεο ηθαλφηεηεο, δειψλνληαο ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

εθηειέζεη. 

Β.10. Πηελ πεξΫπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο δειψλεη ζηελ πξνζθνξΨ ηνπ φηη ζα θΨλεη ρξΪζε 

ππεξγνιΨβσλ, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνΫσλ δελ ζηεξΫδεηαη, πξνζθνκΫδεηαη ππεχζπλε δΪισζε ηνπ 

πξνζθΩξνληνο κε αλαθνξΨ ηνπ ηκΪκαηνο ηεο ζχκβαζεο ην νπνΫν πξνηΫζεηαη λα αλαζΩζεη ζε ηξΫηνπο 

ππφ κνξθΪ ππεξγνιαβΫαο θαη ππεχζπλε δΪισζε ησλ ππεξγνιΨβσλ φηη απνδΩρνληαη ηελ εθηΩιεζε ησλ 

εξγαζηψλ.  
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Β.11. Δπηζεκαίλεηαη φηη γίλνληαη απνδεθηέο: 

 νη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, εθφζνλ έρνπλ 

ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,  

 νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ36.  

Πεκεηψλεηαη φηη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο. 

 

 
2.3 Θξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο 

βάζεη ηεο ηηκήο. 

ΑλΨδνρνο ζα αλαδεηρζεΫ ν ππνςΪθηνο πνπ ζα πξνζθΩξεη ηελ πιΩνλ ζπκθΩξνπζα απφ νηθνλνκηθΪ 

Ψπνςε πξνζθνξΨ κφλν βΨζεη ηηκΪο,  γηα θΨζε ΡΚΖΚΑ ηεο ζχκβαζεο Α’, Β’  (θαηεγνξΫα εμνπιηζκνχ). 

ΔΫλαη επηηξεπηφ Ωλαο ππνςΪθηνο λα αλαδεηρζεΫ αλΨδνρνο ζε πεξηζζφηεξα απφ -1- ΡκΪκα, Ωσο θαη ηα 

δχν -2- ΡκΪκαηα «Α» θαη «Β». 

Ππλεπψο απφ ηνλ δηαγσληζκφ κπνξεΫ λα πξνθχςνπλ απφ Ωλαο (1) Ωσο δχν (2) αλΨδνρνη. 

 

2.4 Θαηάξηηζε - Ξεξηερφκελν Ξξνζθνξψλ                                                                  

2.4.1  Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Νη πξνζθνξΩο ππνβΨιινληαη κε βΨζε ηηο απαηηΪζεηο πνπ νξΫδνληαη ζηα Ξαξάξηεκα II ηεο 

ΓηαθΪξπμεο γηα φιεο ηηο  πεξηγξαθφκελεο ππεξεζΫεο ζην ζχλνιφ ηνπο. 

Γελ επηηξΩπνληαη ελαιιαθηηθΩο πξνζθνξΩο.  

Ζ Ωλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ ππνβΨιιεη θνηλΪ πξνζθνξΨ, ε νπνΫα ππνγξΨθεηαη ππνρξεσηηθΨ 

ειεθηξνληθΨ εΫηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο πνπ απνηεινχλ ηελ Ωλσζε, εΫηε απφ 

εθπξφζσπφ ηνπο λνκΫκσο εμνπζηνδνηεκΩλν. Πηελ πξνζθνξΨ απαξαηηΪησο πξΩπεη λα πξνζδηνξΫδεηαη ε 

Ωθηαζε θαη ην εΫδνο ηεο ζπκκεηνρΪο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκΩλεο ηεο θαηαλνκΪο ακνηβΪο κεηαμχ ηνπο) 

θΨζε κΩινπο ηεο Ωλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηΪο απηΪο. 

Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο κπνξνχλ λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξΨ ηνπο, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα 

ππνβνιΪο πξνζθνξΨο, ρσξΫο λα απαηηεΫηαη Ωγθξηζε εθ κΩξνπο ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγΨλνπ ηνπ e-

ΔΦΘΑ, ππνβΨιινληαο Ωγγξαθε εηδνπνΫεζε πξνο ηνλ e-ΔΦΘΑ κΩζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

«ΔπηθνηλσλΫα» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ. 

 

                                                           

36  Ξξβ. παξΨγξαθν 12 Ψξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016. 
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2.4.2  Σξφλνο θαη Ρξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

2.4.2.1. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ ΔιιεληθΪ Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ 

θΨθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδΫσο ζηα Ψξζξα 36 θαη 37 θαη ζηελ θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηΨμεσλ ηεο παξ. 5 ηνπ Ψξζξνπ 36 ηνπ λ.4412/2016 εθδνζεΫζα κε αξ. 

64233/21(ΦΔΘ 2453/Β’/09-06-2021) ΘνηλΪ Απφθαζε ησλ πνπξγψλ ΑλΨπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη 

ΤεθηαθΪο ΓηαθπβΩξλεζεο «ΟπζκΫζεηο ηερληθψλ δεηεκΨησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλΨζεζε θαη εθηΩιεζε 

ησλ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ κε ρξΪζε ησλ επηκΩξνπο εξγαιεΫσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ ΠπζηΪκαηνο Ζιεθηξνληθψλ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ)» εθεμΪο «Θ..Α. 

ΔΠΖΓΖΠ ΞξνκΪζεηεο θαη πεξεζΫεο». 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα 

δηαζέηνπλ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξΫδεηαη ηνπιΨρηζηνλ απφ 

αλαγλσξηζκΩλν (εγθεθξηκΩλν) πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνΫν ρνξεγΪζεθε απφ πΨξνρν ππεξεζηψλ 

πηζηνπνΫεζεο, ν νπνΫνο πεξηιακβΨλεηαη ζηνλ θαηΨινγν εκπΫζηεπζεο πνπ πξνβιΩπεηαη ζηελ απφθαζε 

2009/767/ΔΘ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Θαλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη λα εγγξαθνχλ ζην 

ΔΠΖΓΖΠ, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ Ψξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηηο δηαηΨμεηο ηνπ 

Ψξζξνπ 6 ηεο Θ..Α. ΔΠΖΓΖΠ ΞξνκΪζεηεο θαη πεξεζΫεο.  

2.4.2.2. Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κέζσ ηνπ ΔΠΖΓΖΠ βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ 

ην ΔΠΖΓΖΠ κε ππεξεζΫεο ρξνλνζΪκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ψξζξν 37 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 10 ηεο σο Ψλσ θνηλΪο ππνπξγηθΪο απφθαζεο. 

ΚεηΨ ηελ παξΩιεπζε ηεο θαηαιεθηηθΪο εκεξνκελΫαο θαη ψξαο, δελ ππΨξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιΪο 

πξνζθνξΨο ζην ΔΠΖΓΖΠ. Πε πεξηπηψζεηο ηερληθΪο αδπλακΫαο ιεηηνπξγΫαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ε αλαζΩηνπζα 

αξρΪ ξπζκΫδεη ηα ηεο ζπλΩρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε αηηηνινγεκΩλε απφθαζΪ ηεο.37. 

2.4.2.3. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο Θ..Α. ΔΠΖΓΖΠ Ξξνκήζεηεο θαη πεξεζίεο:  

(α) Ωλαλ ειεθηξνληθφ (ππν) θΨθειν κε ηελ Ωλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο –Ρερληθή 

Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνΫν πεξηιακβΨλεηαη ην ζχλνιν ησλ θαηΨ πεξΫπησζε απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε ηερληθΪ πξνζθνξΨ ζχκθσλα κε ηηο δηαηΨμεηο ηεο θεΫκελεο λνκνζεζΫαο θαη ηελ 

παξνχζα (βι. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ). 

(β) Ωλαλ ειεθηξνληθφ (ππν) θΨθειν κε ηελ Ωλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνΫν 

πεξηιακβΨλεηαη ε νηθνλνκηθΪ πξνζθνξΨ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα θαη ην ζχλνιν ησλ ηα θαηΨ 

πεξΫπησζε απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

                                                           

37 Άξζξν 37 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 θαη Ψξζξν 4 παξ. 2 Θ..Α. ΔΠΖΓΖΠ ΞξνκΪζεηεο θαη- πεξεζΫεο. 
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Απφ ηνλ Νηθνλνκηθφ ΦνξΩα ζεκαΫλνληαη κε ρξΪζε ηεο ζρεηηθΪο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ηα 

ζηνηρεΫα εθεΫλα ηεο πξνζθνξΨο ηνπ πνπ Ωρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηΪξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην Ψξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16. Δθφζνλ Ωλαο νηθνλνκηθφο θνξΩαο ραξαθηεξΫδεη πιεξνθνξΫεο σο 

εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ Ϊ εκπνξηθνχ απνξξΪηνπ, ζηε ζρεηηθΪ δΪισζΪ ηνπ, αλαθΩξεη 

ξεηΨ φιεο ηηο ζρεηηθΩο δηαηΨμεηο λφκνπ Ϊ δηνηθεηηθΩο πξΨμεηο πνπ επηβΨιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα 

ηεο ζπγθεθξηκΩλεο πιεξνθνξΫαο. 

Γελ ραξαθηεξΫδνληαη σο εκπηζηεπηηθΩο πιεξνθνξΫεο ζρεηηθΨ κε ηηο ηηκΩο κνλΨδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο 

πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθΪ πξνζθνξΨ θαη ηα ζηνηρεΫα ηεο ηερληθΪο πξνζθνξΨο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ αμηνιφγεζΪ ηεο. 

 

2.4.2.4. Δθφζνλ νη Νηθνλνκηθνί Φνξείο θαηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία, κεηαδεδνκέλα θαη 

ζπλεκκέλα ειεθηξνληθά αξρεία, πνπ αθνξνχλ δηθαηνινγεηηθΨ ζπκκεηνρΪο-ηερληθΪο πξνζθνξΨο 

θαη νηθνλνκηθΪο πξνζθνξΨο ηνπο ζηηο αληΫζηνηρεο εηδηθΩο ειεθηξνληθΩο θφξκεο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ζηελ 

ζπλέρεηα, κέζσ ζρεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο,  εμάγνπλ αλαθνξέο (εθηππψζεηο) ζε κνξθή 

ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF, ηα νπνία  απνηεινχλ ζπλνπηηθή απνηχπσζε 

ησλ θαηαρσξηζκέλσλ ζηνηρείσλ.  

Ρα ειεθηξνληθά αξρεία ησλ ελ ιφγσ αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) ππνγξάθνληαη ςεθηαθά, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηΨμεηο (πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ Ψξζξνπ 37) θαη επηζπλάπηνληαη 

απφ ηνλ Νηθνλνκηθφ Φνξέα ζηνπο αληίζηνηρνπο ππνθαθέινπο.  

ΔπηζεκαΫλεηαη φηη ε εμαγσγή θαη ε επηζχλαςε ησλ πξναλαθεξζΩλησλ αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) 

δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε ππνθαθέιν  μερσξηζηά, απφ ηε ζηηγκΪ πνπ Ωρεη 

νινθιεξσζεΫ ε θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρεΫσλ ζε απηφλ38. 

Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νηθνλνκηθνί φξνη δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην 

ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, νη Νηθνλνκηθνί Φνξείο 

ππνρξενχληαη λα επηζπλάπηνπλ ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλα πξφζζεηα, ζε ζρέζε κε ηηο 

αλαθνξέο (εθηππψζεηο) ηεο παξαγξάθνπ 2.4.2.4., ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ζε 

κνξθή .pdf κε ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά. (Ξαξάξηεκα ΗΗ ).  

 

2.4.2.5. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξΨ ηα ζπλεκκΩλα ειεθηξνληθΨ αξρεΫα ηεο πξνζθνξΨο, νη ΝηθνλνκηθνΫ 

ΦνξεΫο ηα θαηαρσξΫδνπλ ζηνπο αλσηΩξσ (ππν)θαθΩινπο κΩζσ ηνπ πνζπζηΪκαηνο, σο εμΪο : 

 Ρα έγγξαθα πνπ θαηαρσξίδνληαη ζηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά, θαη δελ απαηηεΫηαη λα 

πξνζθνκηζζνχλ θαη ζε Ωληππε κνξθΪ, γΫλνληαη απνδεθηΨ θαηΨ πεξΫπησζε, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο:  

                                                           
38

      Άρκρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 τθσ Κ.Τ.Α. ΕΘΔΘ Προμικειεσ και Τπθρεςίεσ 
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α) είηε ησλ Ψξζξσλ 13, 14 θαη 28 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξΫ ειεθηξνληθψλ δεκνζΫσλ 

εγγξΨθσλ πνπ θΩξνπλ ειεθηξνληθΪ ππνγξαθΪ Ϊ ζθξαγΫδα θαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπΨ 

δεκφζηα ειεθηξνληθΨ Ωγγξαθα, εΨλ θΩξνπλ επηζεκεΫσζε e-Apostille.  

β) είηε ησλ Ψξζξσλ 15 θαη 2739 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξΫ ειεθηξνληθψλ ηδησηηθψλ 

εγγξΨθσλ πνπ θΩξνπλ ειεθηξνληθΪ ππνγξαθΪ Ϊ ζθξαγΫδα.  

γ) είηε ηνπ Ψξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είηε ηεο παξ. 2 ηνπ Ψξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016, πεξΫ ρξΪζεο ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ζε 

ειεθηξνληθΩο δηαδηθαζΫεο δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ,   

ε) είηε ηεο παξ. 8 ηνπ Ψξζξνπ 92 ηνπ λ. 4412/2016, πεξΫ ζπλππνβνιΪο ππεχζπλεο δΪισζεο ζηελ 

πεξΫπησζε απιΪο θσηνηππΫαο ηδησηηθψλ εγγξΨθσλ. 40 

 Δπηπιένλ, δελ πξνζθνκΫδνληαη ζε Ωληππε κνξθΪ ηα ΦΔΘ41 θαη ελεκεξσηηθΨ θαη ηερληθΨ θπιιΨδηα 

θαη Ψιια Ωληππα, εηαηξηθΨ Ϊ κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, δειαδΪ Ωληππα κε ακηγψο ηερληθΨ 

ραξαθηεξηζηηθΨ, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλεΫο κνλΨδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρΩδηα. 

 Δηδηθφηεξα, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Νηθνλνκηθνχ Φνξέα 

ζηε δηαδηθαζία θαηαρσξίδνληαη απφ απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε 

κνξθφηππν PDF.  

 

Έσο ηελ εκέξα θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ/νχο 

θάθειν/νπο, ζηνλ νπνΫν αλαγξΨθεηαη ν απνζηνιΩαο θαη σο παξαιΪπηεο ε ΔπηηξνπΪ Γηαγσληζκνχ 

ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεΫα ηεο ειεθηξνληθΪο πξνζθνξΨο ηνπ, ηα νπνΫα απαηηεΫηαη λα 

πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθΪ.  

Ρέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ελδεηθηηθά είλαη : 

α) ε πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απηή 

εθδίδεηαη ειεθηξνληθά, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, 

β) απηά πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/199942,  

                                                           

39   Βι. ζρεηηθΨ κε ηελ  ειεθηξνληθΪ ππεχζπλε δΪισζε ην  Ψξζξν εηθνζηφ Ωβδνκν ηεο απφ 20.3.2020 Ξ.Λ.Ξ., (Α 68) - πνπ 
θπξψζεθε κε ην Ψξζξν 1 ηνπ λ. 4683/2020 (Α΄83)-θαηΨ ηηο παξαγξΨθνπο 1 θαη 2  ηνπ νπνΫνπ:" Ζ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α` 75) κπνξεί λα ζπληάζζεηαη ζηελ Δληαία Τεθηαθή Ξχιε ηεο Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 4635/2019, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο «e-Dilosi». Ζ ειεθηξνληθή 
ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην εηθνζηφ ηέηαξην άξζξν 
ηεο παξνχζαο.  2. Ζ απζεληηθνπνίεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηεο 
παξ. 1 ηνπ παξφληνο έρεη ηελ ίδηα ηζρχ κε ηε βεβαίσζε γλήζηνπ ππνγξαθήο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α` 
45). Ζ εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ πξνεγκέλε ή εγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή ζθξαγίδα ηνπ πνπξγείνπ 
Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο αληηζηνηρεί ζηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ειεθηξνληθήο ππεχζπλεο δήισζεο. 
Δθφζνλ ηεξνχληαη νη φξνη ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθΫνπ, ε ειεθηξνληθΪ ππεχζπλε δΪισζε, ηφζν σο ειεθηξνληθφ φζν θαη σο 
Ωληππν Ωγγξαθν, ζπληζηΨ Ωγγξαθν βΩβαηεο ρξνλνινγΫαο". 
40 ΝκνΫσο πξνβιΩπεηαη θαη ζηελ πεξΫπησζε ππνβνιΪο απνδεηθηηθψλ ζηνηρεΫσλ ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 80 παξ. 13 ηνπ 

λ.4412/2016 . Ξξβι θαη Ψξζξν 13 παξ. 1.3.1 ηεο Θ..Α. ΔΠΖΓΖΠ ΞξνκΪζεηεο θαη πεξεζΫεο 
41 Πχκθσλα κε ηελ πεξ. ε ηεο παξ. 2 ηνπ λ. 2690/1999 (ΘΓΓ), «ε. Γηα ηα αληΫγξαθα ησλ Φχιισλ ΔθεκεξΫδαο ηεο 
ΘπβεξλΪζεσο (ΦΔΘ) πνπ Ωρνπλ πξνΩιζεη απφ πξσηφηππν ΦΔΘ ζε Ωληππε κνξθΪ Ϊ απφ ΦΔΘ ζε ειεθηξνληθΪ κνξθΪ πνπ Ωρεη 
θαηαρσξηζηεΫ ζηελ ηζηνζειΫδα ηνπ Δζληθνχ ΡππνγξαθεΫνπ, ηζρχνπλ αλΨινγα νη ξπζκΫζεηο ηνπ Ψξζξνπ απηνχ..». 
42 ΔλδεηθηηθΨ ζπκβνιαηνγξαθηθΩο Ωλνξθεο βεβαηψζεηο Ϊ ινηπΨ ζπκβνιαηνγξαθηθΨ Ωγγξαθα 
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γ) ηδησηηθά έγγξαθα ηα νπνία δελ  έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δελ θέξνπλ ζεψξεζε 

απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξΫπησζεο α ηεο παξ. 2 ηνπ Ψξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 Ϊ δελ 

ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δΪισζε γηα ηελ αθξΫβεηΨ ηνπο, θαζψο θαη 

δ) ηα αιινδαπά δεκφζηα έληππα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε ηεο Σάγεο 

(Apostille), Ϊ πξνμεληθΪ ζεψξεζε θαη δελ Ωρνπλ επηθπξσζεΫ  απφ δηθεγφξν43.  

 Πε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα σο Ψλσ ζηνηρεΫα θαη 

δηθαηνινγεηηθΨ πνπ ππνβΨιινληαη ζε Ωληππε κνξθΪ, πιελ ηεο πξσηφηππεο εγγχεζεο 

ζπκκεηνρήο, ε αλαζΩηνπζα αξρΪ δχλαηαη λα δεηήζεη ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή 

ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

 Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο 

Σάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188) , εθφζνλ ζπληΨζζνληαη 

ζε θξΨηε πνπ Ωρνπλ πξνζρσξΪζεη ζηελ σο Ψλσ ΠπλζΪθε, Ψιισο θΩξνπλ πξνμεληθΪ ζεψξεζε. 

ΑπαιιΨζζνληαη απφ ηελ απαΫηεζε επηθχξσζεο (κε Apostille Ϊ ΞξνμεληθΪ Θεψξεζε) αιινδαπΨ 

δεκφζηα Ωγγξαθα φηαλ θαιχπηνληαη απφ δηκεξεΫο Ϊ πνιπκεξεΫο ζπκθσλΫεο πνπ Ωρεη ζπλΨςεη ε 

ΔιιΨδα (ελδεηθηηθΨ «Πχκβαζε λνκηθΪο ζπλεξγαζΫαο κεηαμχ ΔιιΨδαο θαη Θχπξνπ – 

05.03.1984» (θπξσηηθφο λ.1548/1985, «Πχκβαζε πεξΫ απαιιαγΪο απφ ηελ επηθχξσζε 

νξηζκΩλσλ πξΨμεσλ θαη εγγξΨθσλ – 15.09.1977» (θπξσηηθφο λ.4231/2014)). ΔπΫζεο 

απαιιΨζζνληαη απφ ηελ απαΫηεζε επηθχξσζεο Ϊ παξφκνηαο δηαηχπσζεο δεκφζηα Ωγγξαθα πνπ 

εθδΫδνληαη απφ ηηο αξρΩο θξΨηνπο κΩινπο πνπ ππΨγνληαη ζηνλ Θαλ ΔΔ 2016/1191 γηα ηελ 

απινχζηεπζε ησλ απαηηΪζεσλ γηα ηελ ππνβνιΪ νξηζκΩλσλ δεκνζΫσλ εγγξΨθσλ ζηελ ΔΔ, 

φπσο, ελδεηθηηθΨ,  ην ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν, ππφ ηνλ φξν φηη ηα ζρεηηθΨ κε ην γεγνλφο απηφ 

δεκφζηα Ωγγξαθα εθδΫδνληαη γηα πνιΫηε ηεο Έλσζεο απφ ηηο αξρΩο ηνπ θξΨηνπο κΩινπο ηεο 

ηζαγΩλεηΨο ηνπ. 

 Δπίζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ 

Ωρνπλ εθδνζεΫ απφ αιινδαπΩο αξρΩο θαη Ωρνπλ επηθπξσζεΫ απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 πεξ. β ηνπ Ψξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 “Θψδηθαο ΓηνηθεηηθΪο 

ΓηαδηθαζΫαο”, φπσο αληηθαηαζηΨζεθε σο Ψλσ κε ην Ψξζξν 1 παξ.2 ηνπ λ.4250/2014. 

 Νη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη 

ειεθηξνληθά, πξνζθνκίδνληαη, κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε θιεηζηφ 

θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο 

δηαγσληζκνχ θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο 

παξνχζαο, Ψιισο ε πξνζθνξΨ απνξξΫπηεηαη σο απαξΨδεθηε, κεηΨ απφ γλψκε ηεο ΔπηηξνπΪο 

Γηαγσληζκνχ.   

 Ζ πξνζθφκηζε ησλ εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε θαηάζεζε ηνπ 

σο άλσ θαθέινπ ζηελ ππεξεζία πξσηνθφιινπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, είηε κε ηελ 

                                                           

43   Άξζξν 13 παξ. 1.6 ηεο Θ..Α. ΔΠΖΓΖΠ ΞξνκΪζεηεο θαη πεξεζΫεο 



Σελίδα 39 

απνζηνιή ηνπ ηαρπδξνκηθψο, επί απνδείμεη. Ρν βάξνο απφδεημεο ηεο έγθαηξεο 

πξνζθφκηζεο θέξεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.  

Ρν εκπξφζεζκν απνδεηθλχεηαη κε ηελ επίθιεζε ηνπ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ ή ηελ 

πξνζθφκηζε ηνπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ απνζηνιήο θαηά πεξίπησζε. 

 Πηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγεί ε απνζηνιή ηνπ θαθέινπ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο 

ηαρπδξνκηθψο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαξηά, εθφζνλ δελ δηαζέηεη αξηζκφ έγθαηξεο 

εηζαγσγήο ηνπ θαθέινπ ηνπ ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην αξγφηεξν 

έσο ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, κΩζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο «ΔπηθνηλσλΫα», ηα ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πξνζθφκηζεο 

(απνδεηθηηθφ θαηΨζεζεο ζε ππεξεζΫεο ηαρπδξνκεΫνπ- ηαρπκεηαθνξψλ),  πξνθεηκέλνπ λα 

ελεκεξψζεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή πεξί ηεο ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζήο ηνπ ζρεηηθά 

κε ηελ (εκπξφζεζκε) πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ παξφληα 

δηαγσληζκφ. 

 

Γηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, πνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηνχλ ζε έληππε κνξθή ζηελ πεξεζία πνπ εΫλαη αξκφδηα 

γηα ηε δηελΩξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, απνζηέιινληαη ή πξνζθνκίδνληαη ζηελ ππεξεζΫα 

πξσηνθφιινπ ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο – e-Δ.Φ.Θ.Α., (Αθαδεκίαο 22,  Ρ.Θ. 106 71, Αζήλα, 

Ηζφγεην, Ρκήκα Ξξσηνθφιινπ) απφ ηνπο ζπκκεηΩρνληεο (κε δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθΩξνληαη 

αλαιπηηθΨ ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθΨ) εληφο ζθξαγηζκέλνπ θάθεινπ, ζηνλ νπνΫν ζα 

αλαγξΨθνληαη εμσηεξηθΨ, ε επσλπκΫα ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο, ν αξηζκφο ηεο ΓηαθΪξπμεο θαη ην 

αληηθεΫκελν ηνπ δηαγσληζκνχ (βι. αξρηθΪ ζειΫδα), ηα ζηνηρεΫα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα θαη ε 

θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα ππνβνιΪο πξνζθνξψλ.  

 

  

2.4.3 . Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο - Ρερληθή Ξξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο 

Ρα ζηνηρεΫα θαη δηθαηνινγεηηθΨ γηα ηελ ζπκκεηνρΪ ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθΪ δηαδηθαζΫα 

πεξηιακβΨλνπλ κε πνηλΪ απνθιεηζκνχ ηα αθφινπζα: 

α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (Δ.Δ.Δ.Π.), φπσο πξνβιΩπεηαη ζηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ 

Ψξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηε ζπλνδεπηηθΪ ππεχζπλε δΪισζε κε ηελ νπνΫα ν νηθνλνκηθφο 

θνξΩαο δχλαηαη λα δηεπθξηλΫδεη ηηο πιεξνθνξΫεο πνπ παξΩρεη κε ην ΔΔΔΠ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ 

Ϋδηνπ Ψξζξνπ (Ξαξάξηεκα I) θαη 

β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιΩπεηαη ζην Ψξζξν 72 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ζηηο 

παξαγξΨθνπο 2.1.5 θαη 2.2.2 αληΫζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθΪξπμεο. ΔπηζπλΨπηεηαη ππφδεηγκα 

ΔγγπεηηθΪο ΔπηζηνιΪο ζην Ξαξάξηεκα III ηεο παξνχζεο. 
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Νη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα ΔΔΔΠ,  ην νπνΫν απνηειεΫ 

αλαπφζπαζην κΩξνο ηεο παξνχζαο δηαθΪξπμεο σο ΞαξΨξηεκα  απηΪο.  

Ζ ζπκπιΪξσζΪ ηνπ, δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεΫ κε ρξΪζε ηνπ ππνζπζηΪκαηνο Promitheus ESPDint, 

πξνζβΨζηκνπ κΩζσ ηεο ΓηαδηθηπαθΪο Ξχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ, Ϊ Ψιιεο 

ζρεηηθΪο ζπκβαηΪο πιαηθφξκαο ππεξεζηψλ δηαρεΫξηζεο ειεθηξνληθψλ ΔΔΔΠ.  

Νη ΝηθνλνκηθνΫ ΦνξεΫο δχλαληαη γηα απηφ ην ζθνπφ λα αμηνπνηΪζνπλ ην αληΫζηνηρν ειεθηξνληθφ αξρεΫν 

κε κνξθφηππν XML πνπ απνηειεΫ επηθνπξηθφ ζηνηρεΫν ησλ εγγξΨθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

Ρν ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ Νηθνλνκηθφ Φνξέα ΔΔΔΠ, θαζψο θαη ε ηπρφλ ζπλνδεπηηθή 

απηνχ ππεχζπλε δήισζε, ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 

Νη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα ΔΔΔΠ, ην νπνΫν απνηειεΫ αλαπφζπαζην 

κΩξνο ηεο παξνχζαο δηαθΪξπμεο σο ΞαξΨξηεκα  απηΪο.  

Ζ ζπκπιΪξσζΪ ηνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεΫ κε ρξΪζε ηνπ ππνζπζηΪκαηνο Promitheus ESPDint, 

πξνζβΨζηκνπ κΩζσ ηεο ΓηαδηθηπαθΪο Ξχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ, Ϊ Ψιιεο 

ζρεηηθΪο ζπκβαηΪο πιαηθφξκαο ππεξεζηψλ δηαρεΫξηζεο ειεθηξνληθψλ ΔΔΔΠ.  

Νη ΝηθνλνκηθνΫ ΦνξεΫο δχλαληαη γηα απηφ ην ζθνπφ λα αμηνπνηΪζνπλ ην αληΫζηνηρν ειεθηξνληθφ αξρεΫν 

κε κνξθφηππν XML πνπ απνηειεΫ επηθνπξηθφ ζηνηρεΫν ησλ εγγξΨθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

Ρν ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ Νηθνλνκηθφ Φνξέα ΔΔΔΠ, θαζψο θαη ε ηπρφλ ζπλνδεπηηθή 

απηνχ ππεχζπλε δήισζε, ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 

2.4.2.5 ηεο παξνχζαο, ζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθφηππν 

PDF. 

[ΑλαιπηηθΩο νδεγΫεο θαη πιεξνθνξΫεο γηα ην ζεζκηθφ πιαΫζην, ηνλ ηξφπν ρξΪζεο θαη ζπκπιΪξσζεο 

ειεθηξνληθψλ ΔΔΔΠ θαη ηεο ρξΪζε ηνπ ππνζπζηΪκαηνο Promitheus ESPDint εΫλαη αλαξηεκΩλεο ζε 

ζρεηηθΪ ζεκαηηθΪ ελφηεηα ζηε ΓηαδηθηπαθΪ Ξχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ.] 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πξνζθέξνληεο γηα ην κέξνο IV Θξηηήξηα επηινγήο ηνπ ΔΔΔΠ 

ζπκπιεξψλνπλ κφλν ηελ ελφηεηα α «Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο». 

 

2.4.3.2 Ρερληθή Ξξνζθνξά 

H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξΩπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηΪζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθΩο πνπ Ωρνπλ 

ηεζεΫ απφ ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ ζχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα II ηεο ΓηαθΪξπμεο «Αλαιπηηθή 

Ξεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Νηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο», πεξηγξΨθνληαο αθξηβψο 

πψο νη ζπγθεθξηκΩλεο απαηηΪζεηο θαη πξνδηαγξαθΩο πιεξνχληαη.  

ΞεξηιακβΨλεη ηδΫσο ηα Ωγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΨ, βΨζεη ησλ νπνΫσλ ζα αμηνινγεζεΫ ε 

θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, κε βΨζε ην θξηηΪξην αλΨζεζεο, ζχκθσλα κε ηα 

αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο Ψλσ ΞαξΨξηεκα44 . 

                                                           
44

 Άρκρο 94 του ν. 4412/2016, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν παρ. 9 του άρκρου 43 του ν. 4605/2019. 
  Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριώνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων υπθρεςιών   βάςει 

των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν προβλζπονται ςτισ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηΫζεληαη λα αλαζΩζνπλ ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιΨβνπο πνπ πξνηεΫλνπλ45. 

Δθφζνλ απαηηνχληαη ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Λ.1599/1986 απφ ηα ηεχρε ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο ΓηαθΪξπμεο, πξΩπεη λα εΫλαη ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλεο (ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Λ. 

4412/2016, σο ηζρχεη) απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

 

2.4.4  Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» / Ρξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

Ζ νηθνλνκηθΪ πξνζθνξΨ ζπληΨζζεηαη κε βΨζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηΪξην αλΨζεζεο 

φπσο νξΫδεηαη ζην Ψξζξν 2.3.1. ηεο παξνχζαο. 

Ζ νηθνλνκηθΪ πξνζθνξΨ ππνβΨιιεηαη ειεθηξνληθΨ επΫ πνηλΪ απνξξΫςεσο ζηνλ (ππν) θΨθειν 

«ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ».  

Νη ζπκκεηΩρνπζεο εηαηξεΫεο δηθαηνχληαη λα ππνβΨιινπλ πξνζθνξΨ γηα 1, Ϊ γηα 2 ΡκΪκαηα. ΔΫλαη 

επηηξεπηφ Ωλαο πξνζθΩξσλ λα αλαδεηρζεΫ ΑλΨδνρνο ζε πεξηζζφηεξα απφ Ωλα (1) ΡκΪκαηα, Ωσο δχν 

(2) ΡκΪκαηα. ΔπνκΩλσο, απφ ηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ Ωλαο (1) Ωσο δχν 

(2) ΑλΨδνρνη. 

Α. Ρηκέο 

Ζ ηηκΪ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα δΫλεηαη ζε επξψ (€) αλΨ κνλΨδα.  

ΔπηζεκαΫλεηαη φηη νη πξνζθΩξνληεο  ζα ζπκπιεξψζνπλ ηηκή αλά έηνο αλά ηκήκα θαη ην ζχζηεκα 

ζα ππνινγΫζεη απηφκαηα ηελ πξνζθεξφκελε ηηκΪ γηα ηα δχν Ωηε. 

Θαζψο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχζηεκα αλαιπηηθά, ν 

πξνζθέξσλ ζα  επηζπλάςεη ζηνλ (ππν)θάθειν “νηθνλνκηθή πξνζθνξά” ηελ ειεθηξνληθή 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε θαη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ζε 

κνξθή pdf (ζχκθσλα κε ην πφδεηγκα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗI ηεο παξνχζαο).  

Πηελ ηηκΪ πεξηιακβΨλνληαη νη ππΩξ ηξΫησλ θξαηΪζεηο, σο θαη θΨζε Ψιιε επηβΨξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θεΫκελε λνκνζεζΫα, κε ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξνρΪ ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη 

κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιΩπεηαη ζηα Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Νη ππΩξ ηξΫησλ θξαηΪζεηο ππφθεηληαη ζην εθΨζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηΩινο ραξηνζΪκνπ 3% θαη ζηελ 

επ’ απηνχ εηζθνξΨ ππΩξ ΝΓΑ 20%. 

Νη πξνζθεξφκελεο ηηκΩο εΫλαη ζηαζεξΩο θαζ’ φιε ηε δηΨξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη. 

Υο απαξΨδεθηεο ζα απνξξΫπηνληαη πξνζθνξΩο ζηηο νπνΫεο: α) δελ δΫλεηαη ηηκΪ ζε ΔΟΥ Ϊ πνπ 

θαζνξΫδεηαη ζρΩζε ΔΟΥ πξνο μΩλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθΪλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκΪ, κε 

                                                                                                                                                                                                      

τεχνικζσ προδιαγραφζσ των προσ προμικεια υπθρεςιών, ςφμφωνα με Παράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν υπόδειγμα τεχνικισ 
προςφοράσ. 
45 

Βλ. άρκρο 58 του ν. 4412/2016
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ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ Ψξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκΪ ππεξβαΫλεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξΫδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ ζην 

Ψξζξν 1.3 ηεο παξνχζαο ΓηαθΪξπμεο.  

 

2.4.5  Σξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ   

Νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξΩο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο γηα δηΨζηεκα 6 

κελψλ  απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο παξαιαβήο πξνζθνξψλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ, φπσο απηΪ νξΫδεηαη ζην Ψξζξν 1.5 ηεο παξνχζαο ΓηαθΪξπμεο, Ωσο θαη 07/04/2022.  

Ξξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν 

απνξξίπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξΨο κπνξεΫ λα παξαηεΫλεηαη εγγξΨθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεΫ απφ ηελ 

αλαζΩηνπζα αξρΪ, πξηλ απφ ηε ιΪμε ηεο, κε αληΫζηνηρε παξΨηαζε ηεο εγγπεηηθΪο επηζηνιΪο 

ζπκκεηνρΪο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ψξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξΨγξαθν 

2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηΨζηεκα Ϋζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο Ψλσ 

αξρηθΪ δηΨξθεηα.  

Πε πεξΫπησζε αηηΪκαηνο ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο γηα παξΨηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΨο, γηα ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξεΫο, πνπ απνδΩρηεθαλ ηελ παξΨηαζε, πξηλ ηε ιΪμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, νη 

πξνζθνξΩο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ  γηα ην επηπιΩνλ απηφ ρξνληθφ δηΨζηεκα. 

ΚεηΨ ηε ιΪμε θαη ηνπ παξαπΨλσ αλψηαηνπ νξΫνπ ρξφλνπ παξΨηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΨο, ηα 

απνηειΩζκαηα ηεο δηαδηθαζΫαο αλΨζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ θξΫλεη, θαηΨ 

πεξΫπησζε, αηηηνινγεκΩλα, φηη ε ζπλΩρηζε ηεο δηαδηθαζΫαο εμππεξεηεΫ ην δεκφζην ζπκθΩξνλ, νπφηε νη 

νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο πνπ ζπκκεηΩρνπλ ζηε δηαδηθαζΫα κπνξνχλ λα επηιΩμνπλ εΫηε λα παξαηεΫλνπλ ηελ 

πξνζθνξΨ θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρΪο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεΫ πξηλ ηελ πΨξνδν ηνπ αλσηΩξσ 

αλψηαηνπ νξΫνπ παξΨηαζεο ηεο πξνζθνξΨο ηνπο εΫηε φρη. Πηελ ηειεπηαΫα πεξΫπησζε, ε δηαδηθαζΫα 

ζπλερΫδεηαη κε φζνπο παξΩηεηλαλ ηηο πξνζθνξΩο ηνπο θαη απνθιεΫνληαη νη ινηπνΫ νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο. 

Πε πεξΫπησζε πνπ ιΪμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεΫ παξΨηαζε ηεο πξνζθνξΨο, 

ε αλαζΩηνπζα αξρΪ δχλαηαη κε αηηηνινγεκΩλε απφθαζΪ ηεο, εθφζνλ ε εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο 

εμππεξεηεΫ ην δεκφζην ζπκθΩξνλ, λα δεηΪζεη εθ ησλ πζηΩξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο πνπ 

ζπκκεηΩρνπλ ζηε δηαδηθαζΫα λα παξαηεΫλνπλ ηελ πξνζθνξΨ ηνπο. 

 

Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο δειψλεηαη κε ζρεηηθή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληα κέζα 

ζηνλ θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο - Ρερληθή Ξξνζθνξά». 

 

2.4.6  Ιφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ 

H αλαζΩηνπζα αξρΪ κε βΨζε ηα απνηειΩζκαηα ηνπ ειΩγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

απνξξΫπηεη, ζε θΨζε πεξΫπησζε, πξνζθνξΨ: 
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α) ε νπνία απνθιίλεη απφ απαξάβαηνπο φξνπο πεξΫ ζχληαμεο θαη ππνβνιΪο ηεο πξνζθνξΨο, Ϊ 

δελ ππνβΨιιεηαη εκπξφζεζκα κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξΫδεηαη ζηελ παξνχζα θαη 

ζπγθεθξηκΩλα ζηηο παξαγξΨθνπο 2.4.1 (ΓεληθνΫ φξνη ππνβνιΪο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Σξφλνο θαη 

ηξφπνο ππνβνιΪο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Ξεξηερφκελν θαθΩισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρΪο, ηερληθΪο 

πξνζθνξΨο), 2.4.4. (Ξεξηερφκελν θαθΩινπ νηθνλνκηθΪο πξνζθνξΨο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιΪο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ), 2.4.5. (Σξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (ΑπνζθξΨγηζε θαη αμηνιφγεζε 

πξνζθνξψλ), 3.2 (Ξξφζθιεζε ππνβνιΪο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο,46  

β) ε νπνία πεξηέρεη αηειείο, ειιηπείο, αζαθείο Ϊ ιαλζαζκΩλεο πιεξνθνξΫεο Ϊ ηεθκεξΫσζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηΩρνληαη ζην ΔΔΔΠ, εθφζνλ απηΩο δελ επηδΩρνληαη 

ζπκπιΪξσζεο, δηφξζσζεο, απνζαθΪληζεο Ϊ δηεπθξΫληζεο Ϊ, εθφζνλ επηδΩρνληαη, δελ Ωρνπλ 

απνθαηαζηαζεΫ απφ ηνλ πξνζθΩξνληα, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκΩλεο πξνζεζκΫαο, ζχκθσλα ην Ψξζξν 

102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο δηαθΪξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκΩλεο πξνζεζκΫαο Ϊ ε εμΪγεζε δελ εΫλαη απνδεθηΪ απφ ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ ζχκθσλα κε 

ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο θαη ηα Ψξζξα 102 θαη 103 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,  

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο 

πξνζθνξέο. Ν πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο 

παξνχζαο (πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ Ψξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξΫπησζε ελψζεσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ κε θνηλΨ κΩιε, θαζψο θαη ζηελ πεξΫπησζε νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ πνπ 

ζπκκεηΩρνπλ εΫηε απηνηειψο εΫηε σο κΩιε ελψζεσλ.  

ζη) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

δ)  ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ε) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ παξάζρεη, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνΫεζε ζε απηφλ ζρεηηθΪο πξφζθιεζεο ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο, εμεγήζεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλεη  ζε απηήλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

πξνζθνξά ηνπ θαίλεηαη αζπλήζηζηα ρακειή ζε ζρΩζε κε ηα αγαζΨ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 

ηνπ Ψξζξνπ 88 ηνπ λ.4412/2016, 

ζ) εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη είλαη αζπλήζηζηα ρακειή δηφηη δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο  

ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ψξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016, 

η) ε νπνία παξνπζηάδεη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ζχκβαζεο, 

ηα) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα 

Ωγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαθΪξπμεο, εθφζνλ απηΩο δελ ζεξαπεπηνχλ απφ ηνλ πξνζθΩξνληα κε ηελ 

ππνβνιΪ Ϊ ηε ζπκπιΪξσζΪ ηνπο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκΩλεο πξνζεζκΫαο, ζχκθσλα κε ηα Ψξζξα 102 

θαη 103 ηνπ λ.4412/2016, 

                                                           

46 Άξζξα 92 Ωσο 97, Ψξζξν 100 θαζψο θαη Ψξζξα 102 Ωσο 104 ηνπ λ. 4412/16 
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ηβ) εάλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ πξνζθνκίδνληαη 

απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 

ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο Ϊ ε πιΪξσζε κηαο Ϊ πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηΪζεηο ησλ 

θξηηεξΫσλ πνηνηηθΪο επηινγΪο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΨθνπο 2.2.4. επ., πεξΫ θξηηεξΫσλ επηινγΪο, 

ηγ) εάλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ.4412/2016, 

δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεΫα πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 79 ηνπ λ. 4412/2016, εΫλαη εθ 

πξνζΩζεσο απαηειΨ, Ϊ φηη Ωρνπλ ππνβιεζεΫ πιαζηΨ απνδεηθηηθΨ ζηνηρεΫα. 
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3. ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ - ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

3.1.1  Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

Ρν πηζηνπνηεκΩλν ζην ΔΠΖΓΖΠ, γηα ηελ απνζθξΨγηζε ησλ  πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο 

ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο, Ϊηνη ε επηηξνπΪ δηελΩξγεηαο/επηηξνπΪ αμηνιφγεζεο47, εθεμήο Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ, πξνβαΫλεη ζηελ Ωλαξμε ηεο δηαδηθαζΫαο ειεθηξνληθΪο απνζθξΨγηζεο ησλ θαθΩισλ ησλ 

πξνζθνξψλ, θαηΨ ην Ψξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμΪο ζηΨδηα: 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ ππφ-θαθΩινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή 

Ξξνζθνξά» θαη ηνπ ππφ-θαθΩινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» ηελ 06/10/2021 εκΩξα  

Ρεηάξηε θαη ψξα 09:00 π.κ.  

Πην ζηΨδην απηφ ηα ζηνηρεΫα ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγΫδνληαη εΫλαη πξνζβΨζηκα κφλν ζηα κΩιε 

ηεο ΔπηηξνπΪο Γηαγσληζκνχ θαη ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ48. 

 

3.1.2  Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

ΚεηΨ ηελ θαηΨ πεξΫπησζε ειεθηξνληθΪ απνζθξΨγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ πξνβαΫλεη 

ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ, κΩζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκΩλσλ ζην ΔΠΖΓΖΠ νξγΨλσλ ηεο, 

εθαξκνδφκελσλ θαηΨ ηα ινηπΨ ησλ θεηκΩλσλ δηαηΨμεσλ.  

Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, δεηΨ απφ 

ηνπο πξνζθΩξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο, φηαλ νη πιεξνθνξΫεο Ϊ ε ηεθκεξΫσζε πνπ πξΩπεη λα 

ππνβΨιινληαη εΫλαη Ϊ εκθαλΫδνληαη ειιηπεΫο Ϊ ιαλζαζκΩλεο, ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ εθεΫλσλ ζην ΔΔΔΠ, 

Ϊ φηαλ ιεΫπνπλ ζπγθεθξηκΩλα Ωγγξαθα, λα ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα απνζαθελίδνπλ 

ή λα νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, εληφο πξνζεζκίαο φρη 

κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Ζ ζπκπιΪξσζε Ϊ ε 

απνζαθΪληζε δεηεΫηαη θαη γΫλεηαη απνδεθηΪ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ηξνπνπνηεΫηαη ε πξνζθνξΨ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα θαη φηη αθνξΨ ζε ζηνηρεΫα Ϊ δεδνκΩλα, ησλ νπνΫσλ εΫλαη αληηθεηκεληθΨ 

εμαθξηβψζηκνο ν πξνγελΩζηεξνο ραξαθηΪξαο ζε ζρΩζε κε ην πΩξαο ηεο θαηαιεθηηθΪο πξνζεζκΫαο 

παξαιαβΪο πξνζθνξψλ. Ρα αλσηΩξσ ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγΫαλ θαη γηα ηπρφλ ειιεΫπνπζεο δειψζεηο, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη βεβαηψλνπλ γεγνλφηα αληηθεηκεληθψο εμαθξηβψζηκα49. 

Δηδηθφηεξα : 

α) Ζ ΔπηηξνπΪ Γηαγσληζκνχ εμεηάδεη αξρηθά ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξΨγξαθν 1 ηνπ Ψξζξνπ 72.  

                                                           

47
 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύουν τα 

οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του ν. 4782/21. 
48

  Άρκρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Τ.Α. ΕΘΔΘ Προμικειεσ και Τπθρεςίεσ 
49

     Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και  ζκκεςθ ςυνεπειών ρυκμίςεων επί του ωσ άνω άρκρου 42 ν. 4781/2021  
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Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο πξνζθφκηζεο, εΫηε ηεο  εγγχεζεο ζπκκεηνρΪο ειεθηξνληθΪο Ωθδνζεο, 

κΩρξη ηελ θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα ππνβνιΪο πξνζθνξψλ, εΫηε ηνπ πξσηνηχπνπ ηεο Ωληππεο 

εγγχεζεο ζπκκεηνρΪο, κΩρξη ηελ εκεξνκελΫα θαη ψξα απνζθξΨγηζεο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο σο απαξάδεθηεο.   

Πηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλεηαη ην 

αλσηέξσ πξαθηηθφ.  

Ζ απφθαζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξΨο ηνπ παξφληνο εδαθΫνπ εθδΫδεηαη πξηλ απφ ηελ Ωθδνζε 

νπνηαζδΪπνηε Ψιιεο απφθαζεο ζρεηηθΨ κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο νηθεΫαο δηαδηθαζΫαο 

αλΨζεζεο ζχκβαζεο θαη θνηλνπνηεΫηαη ζε φινπο ηνπο πξνζθΩξνληεο, κΩζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

«ΔπηθνηλσλΫαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ. 

Θαηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξΨγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί παξάιιεια κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ 

εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο50. 

 

β) ΚεηΨ ηελ Ωθδνζε ηεο αλσηΩξσ απφθαζεο ε ΔπηηξνπΪ Γηαγσληζκνχ πξνβαΫλεη αξρηθΨ ζηνλ έιεγρν 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ελ ζπλερεΫα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ  ησλ νπνΫσλ ηα δηθαηνινγεηηθΨ ζπκκεηνρΪο Ωθξηλε πιΪξε. Ζ 

αμηνιφγεζε γΫλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ε δηαδηθαζΫα αμηνιφγεζεο 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ απνηειεζκΨησλ ηνπ 

ειΩγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρΪο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. 

 

γ) Πηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνΫσλ ηα δηθαηνινγεηηθΨ ζπκκεηνρΪο θαη ε ηερληθΪ 

πξνζθνξΨ θξΫζεθαλ απνδεθηΨ, ζπληΨζζεη πξαθηηθφ ζην νπνΫν θαηαρσξΫδνληαη νη νηθνλνκηθΩο 

πξνζθνξΩο θαηΨ ζεηξΨ κεηνδνζΫαο θαη εηζεγεΫηαη αηηηνινγεκΩλα ηελ απνδνρΪ Ϊ απφξξηςΪ ηνπο, ηελ 

θαηΨηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλΨδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  

ΔΨλ νη πξνζθνξΩο θαΫλνληαη αζπλΪζηζηα ρακειΩο ζε ζρΩζε κε ην αληηθεΫκελν ηεο ζχκβαζεο, ε 

αλαζΩηνπζα αξρΪ απαηηεΫ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο, κΩζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

«ΔπηθνηλσλΫαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, λα εμεγΪζνπλ ηελ ηηκΪ Ϊ ην θφζηνο πνπ 

πξνηεΫλνπλ ζηελ πξνζθνξΨ ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθΪο πξνζεζκΫαο, θαηΨ αλψηαην φξην εΫθνζη (20) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνΫεζε ηεο ζρεηηθΪο πξφζθιεζεο. Πηελ πεξΫπησζε απηΪ εθαξκφδνληαη ηα 

Ψξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016. ΔΨλ ηα παξερφκελα ζηνηρεΫα δελ εμεγνχλ θαηΨ ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ ην 

ρακειφ επΫπεδν ηεο ηηκΪο Ϊ ηνπ θφζηνπο πνπ πξνηεΫλεηαη, ε πξνζθνξΨ απνξξΫπηεηαη σο κε θαλνληθΪ.  
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Πηελ πεξΫπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ επηιΩγεη ηνλ αλΨδνρν κε θιΪξσζε κεηαμχ 

ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ πνπ ππΩβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξΩο. Ζ θιΪξσζε γΫλεηαη ελψπηνλ ηεο 

ΔπηηξνπΪο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζΫα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ πνπ ππΩβαιαλ ηηο ηζφηηκεο 

πξνζθνξΩο51.   

Πηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εγθξίλεη ηα 

αλσηέξσ πξαθηηθά εθδίδεηαη απφθαζε γηα ηα  απνηειέζκαηα  φισλ ησλ αλσηέξσ 

ζηαδίσλ52 («ΓηθαηνινγεηηθΨ ΠπκκεηνρΪο», «ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ» θαη «ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ») θαη ε 

αλαζΩηνπζα ΑξρΪ πξνζθαιεί εγγξάθσο, κΩζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «ΔπηθνηλσλΫαο» ηνπ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, ηνλ πξψην ζε θαηάηαμε κεηνδφηε ζηνλ νπνΫνλ πξφθεηηαη 

λα γΫλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλΨδνρνο») λα ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, 

ζχκθσλα  κε φζα νξΫδνληαη ζην Ψξζξν 103 θαη ηελ παξΨγξαθν 3.2 ηεο παξνχζαο, πεξΫ πξφζθιεζεο 

γηα ππνβνιΪ δηθαηνινγεηηθψλ.  

Ζ απφθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ δελ θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο θαη 

ελζσκαηψλεηαη ζηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

 

Πε θΨζε πεξΫπησζε, φηαλ εμ αξρΪο Ωρεη ππνβιεζεΫ κΫα πξνζθνξΨ, ηα απνηειΩζκαηα φισλ ησλ 

ζηαδΫσλ ηεο δηαδηθαζΫαο αλΨζεζεο, Ϊηνη Γηθαηνινγεηηθψλ ΠπκκεηνρΪο, ΡερληθΪο ΞξνζθνξΨο θαη 

ΝηθνλνκηθΪο ΞξνζθνξΨο, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ Ψξζξνπ 105 ηνπ λ. 

4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξΨγξαθν 3.3 ηεο παξνχζαο, πνπ εθδΫδεηαη κεηΨ ην πΩξαο θαη ηνπ 

ηειεπηαΫνπ ζηαδΫνπ ηεο δηαδηθαζΫαο. ΘαηΨ ηεο αλσηΩξσ απφθαζεο ρσξεΫ πξνδηθαζηηθΪ πξνζθπγΪ 

ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ ζχκθσλα κε φζα πξνβιΩπνληαη ζηελ παξΨγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο53. 
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52

 Άρκρο 100, παρ. 2 Ν. 4412/2016  
53

  Άρκρο 100, παρ.2, Ν.4412/16 
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3.2 Ξξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ - Γηθαηνινγεηηθά 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή 

ειεθηξνληθή πξφζθιεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη 

λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν») θαη ηνλ θαιεΫ λα ππνβΨιεη εληφο πξνζεζκΫαο, 

δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνΫεζε ηεο ζρεηηθΪο Ωγγξαθεο εηδνπνΫεζεο ζε απηφλ, ηα 

απνδεηθηηθΨ Ωγγξαθα λνκηκνπνΫεζεο θαη ηα πξσηφηππα Ϊ αληΫγξαθα πνπ εθδΫδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξΨθνληαη ζηελ 

παξΨγξαθν 2.2.9.2. ηεο παξνχζαο δηαθΪξπμεο, σο απνδεηθηηθΨ ζηνηρεΫα γηα ηε κε ζπλδξνκΪ ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.3 ηεο δηαθΪξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιΪξσζε ησλ 

θξηηεξΫσλ πνηνηηθΪο επηινγΪο ησλ παξαγξΨθσλ 2.2.4 - 2.2.8  απηΪο. 

 

Δηδηθφηεξα, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 

απνζηέιινληαη απφ απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF, ζχκθσλα 

κε ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζηε παξάγξαθν 2.4.2.5. ηεο παξνχζαο. 

 

Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ην αξγφηεξν έσο 

ηελ ηξίηε (3ε ) εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνΫν αλαγξΨθεηαη ν 

απνζηνιΩαο, ηα ζηνηρεΫα ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη σο παξαιΪπηεο ε ΔπηηξνπΪ Γηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία 

θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε έληππε κνξθή (σο 

πξσηφηππα Ϊ αθξηβΪ αληΫγξαθα), ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηΨμεηο ηεο σο Ψλσ 

παξαγξΨθνπ 2.4.2.554.  

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππεβιήζεθαλ, ε αλαζΩηνπζα αξρΪ θαιεΫ ηνλ πξνζσξηλφ αλΨδνρν λα πξνζθνκΫζεη ηα ειιεΫπνληα 

δηθαηνινγεηηθΨ Ϊ λα ζπκπιεξψζεη ηα Ϊδε ππνβιεζΩληα Ϊ λα παξΨζρεη δηεπθξηλΪζεηο κε ηελ Ωλλνηα ηνπ 

Ψξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, εληφο δΩθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνΫεζε ηεο ζρεηηθΪο 

πξφζθιεζεο ζε απηφλ. 

Ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεκα, κΩζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

«ΔπηθνηλσλΫαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, γηα 

παξάηαζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, ζπλνδεπφκελν απφ απνδεηθηηθά έγγξαθα πεξί αίηεζεο 

ρνξήγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  
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Πηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο απηψλ, γηα 

φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο.  

Ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο κπνξεί λα αμηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα απηή ηφζν εληφο ηεο  αξρηθήο 

πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ φζν θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ 

πξνζθφκηζε ειιεηπφλησλ ή ηε ζπκπιήξσζε ήδε ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαηΨ ηελ 

Ωλλνηα ηνπ Ψξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, σο αλσηΩξσ πξνβιΩπεηαη. Ζ παξνχζα ξχζκηζε 

εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη φηαλ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ δεηΪζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηΨ ηε δηαδηθαζΫα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ Ϊ αηηΪζεσλ ζπκκεηνρΪο θαη πξηλ απφ ην ζηΨδην 

θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγΪ ηεο δηΨηαμεο ηνπ πξψηνπ εδαθΫνπ ηεο παξ. 5 ηνπ Ψξζξνπ 79  ηνπ λ. 

4412/2016, ηεξνπκΩλσλ ησλ αξρψλ ηεο Ϋζεο κεηαρεΫξηζεο θαη ηεο δηαθΨλεηαο. 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 

ππΩβαιε ηελ ακΩζσο επφκελε πιΩνλ ζπκθΩξνπζα απφ νηθνλνκηθΪ Ψπνςε πξνζθνξΨ, ηεξνπκέλεο 

ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπΨλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεΫα πνπ δειψζεθαλ 

κε  ην Δπξσπατθφ ΔληαΫν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ)  εΫλαη εθ πξνζΩζεσο απαηειΨ, Ϊ Ωρνπλ ππνβιεζεΫ 

πιαζηΨ απνδεηθηηθΨ ζηνηρεΫα , Ϊ  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκΩλν ρξνληθφ δηΨζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα Ϊ 

αληΫγξαθα ησλ παξαπΨλσ δηθαηνινγεηηθψλ, Ϊ  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκΫκσο θαη εκπξνζΩζκσο, δελ 

απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκΪ ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξΨγξαθν 2.2.3 (ιφγνη 

απνθιεηζκνχ) Ϊ ε πιΪξσζε κηαο Ϊ πεξηζζνηΩξσλ απφ ηηο απαηηΪζεηο ησλ θξηηεξΫσλ πνηνηηθΪο επηινγΪο  

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΨθνπο 2.2.4 Ωσο 2.2.8 (θξηηΪξηα πνηνηηθΪο επηινγΪο) ηεο παξνχζαο.  

Πε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 

κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζΩζεηο, ηηο νπνΫεο ν πξνζσξηλφο αλΨδνρνο εΫρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ 

ΔληαΫν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ) φηη πιεξνΫ,  νη νπνίεο κεηαβνιέο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο 

κεηαβνιέο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 

(νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπΫπηεη ππΩξ ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο ε εγγχεζε ζπκκεηνρΪο ηνπ55.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβΨιιεη αιεζΪ Ϊ αθξηβΪ δΪισζε ή δελ πξνζθνκΫζεη 

Ωλα Ϊ πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα Ωγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΨ ή δελ απνδεΫμεη φηη: α) δελ 

βξΫζθεηαη ζε κΫα απφ ηηο θαηαζηΨζεηο ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο δηαθΪξπμεο θαη β) πιεξνΫ 

ηα ζρεηηθΨ θξηηΪξηα πνηνηηθΪο επηινγΪο ηα νπνΫα Ωρνπλ θαζνξηζηεΫ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΨθνπο 

2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθΪξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ απφ ηελ ΔπηηξνπΪ ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζην νπνΫν αλαγξΨθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιΪξσζε 

                                                           

55 Άξζξν 104 παξ. 2 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 



Σελίδα 50 

δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε φζα νξΫδνληαη αλσηΩξσ (παξΨγξαθνο 3.1.2.1.) θαη ηε δηαβίβαζή ηνπ 

ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ 

θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή, αηηηνινγεκέλα θαη θαηφπηλ γλψκεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, κπνξεί λα θαηαθπξψζεη ηε ζχκβαζε γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή 

κηθξφηεξε πνζφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ απηή πνπ θαζνξίδεηαη ζην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ ηεο παξνχζαο ζε πνζνζηφ σο εμήο : 

 Έσο εθαηφλ εΫθνζη ηνηο εθαηφ (120%)56 ζηελ πεξΫπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο θαη  

Έσο  νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%)57 ζηελ πεξΫπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. 

 

3.3 Θαηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο  

 

3.3.1. Ρα απνηειΩζκαηα ηνπ ειΩγρνπ ησλ παξαπΨλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζΪγεζεο ηεο 

ΔπηηξνπΪο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνΫα ελζσκαηψλεηαη ε 

απφθαζε Ωγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ ησλ πεξ. α & β ηεο παξ. 2 ηνπ Ψξζξνπ 100 ηνπ λ. 4412/2016 (πεξΫ 

αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρΪο, ηεο ηερληθΪο θαη ηεο νηθνλνκηθΪο πξνζθνξΨο).    

Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ θνηλνπνηεί, κΩζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «ΔπηθνηλσλΫαο», ζε φινπο ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξεΫο πνπ Ωιαβαλ κΩξνο ζηε δηαδηθαζΫα αλΨζεζεο, εθηφο απφ φζνπο απνθιεΫζηεθαλ 

νξηζηηθΨ δπλΨκεη ηεο παξ. 1 ηνπ Ψξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηελ 

νπνΫα αλαθΩξνληαη ππνρξεσηηθΨ νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

ζχκθσλα κε ηα Ψξζξα 360 Ωσο 372 ηνπ λ. 4412/2016, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ 

ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαη επηπιΩνλ, αλαξηά ηα 

δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηα «Ππλεκκέλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ».  

Κεηά ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο νη πξνζθέξνληεο 

ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, κε ελέξγεηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο58.  

Θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξΨγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. Γελ επηηξΩπεηαη ε Ψζθεζε Ψιιεο δηνηθεηηθΪο 

πξνζθπγΪο θαηΨ ηεο αλσηΩξσ απφθαζεο.59 

 

 

 

                                                           
56 

    Ξαξ. 1, Ψξζξν 105 λ. 4412/2016. Ρν πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεΫ λα ππεξβαΫλεη ην 120% ηεο πνζφηεηαο  
57

  Ξαξ. 1, Ψξζξν 105 λ. 4412/2016. Ρν πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεΫ λα ππεξβαΫλεη ην 80% ηεο πνζφηεηαο 
58  Ξξβι Ψξζξν 16 παξ. 3 ΘΑ ΔΠΖΓΖΠ ΞξνκΪζεηεο θαη πεξεζΫεο 
59

   Άξζξν 100 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016 
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3.3.2. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξΩμνπλ νη αθφινπζεο 

πξνυπνζΩζεηο ζσξεπηηθΨ: 

α) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο πνπ δελ Ωρνπλ 

απνθιεηζηεΫ νξηζηηθΨ,  

β) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία Ψζθεζεο πξνδηθαζηηθΪο πξνζθπγΪο Ϊ ζε πεξΫπησζε Ψζθεζεο, 

παξΩιζεη Ψπξαθηε ε πξνζεζκΫα Ψζθεζεο αΫηεζεο αλαζηνιΪο θαηΨ ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ θαη ζε 

πεξΫπησζε Ψζθεζεο αΫηεζεο αλαζηνιΪο θαηΨ ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ, εθδνζεΫ απφθαζε επΫ ηεο 

αΫηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξΪγεζεο πξνζσξηλΪο δηαηαγΪο, ζχκθσλα κε φζα νξΫδνληαη  ζην 

ηειεπηαΫν εδΨθην ηεο παξ. 4 ηνπ Ψξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016, 

γ) νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ ΠπλΩδξην, ζχκθσλα κε 

ηα Ψξζξα 324 Ωσο 327 ηνπ λ.4700/2020, εθφζνλ απαηηεΫηαη, θαη  

δ) ν  πξνζσξηλφο αλάδνρνο, ππνβάιιεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη θαη Ωπεηηα απφ 

ζρεηηθΪ πξφζθιεζε, ππεχζπλε δΪισζε, πνπ ππνγξΨθεηαη ζχκθσλα κε φζα νξΫδνληαη ζην Ψξζξν 79Α 

ηνπ λ. 4412/2016, ζηελ νπνΫα δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο 

κεηαβνιέο θαηΨ ηελ Ωλλνηα ηνπ Ψξζξνπ 104 ηνπ λ. 4412/2016 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο.  

Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη κλεκνλεχεηαη ζην 

ζπκθσλεηηθφ.  

Δθφζνλ δεισζνχλ νςηγελείο κεηαβνιέο, ε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ, ε νπνία εηζεγείηαη πξνο ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. 

Κεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί 

ηνλ αλάδνρν, κΩζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «ΔπηθνηλσλΫαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην 

ΔΠΖΓΖΠ, λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζΩηνληΨο ηνπ πξνζεζκία  

δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνΫεζε ηεο ζρεηηθΪο εηδηθΪο πξφζθιεζεο.  

Ζ ζχκβαζε ζεσξεΫηαη ζπλαθζεΫζα κε ηελ θνηλνπνΫεζε ηεο πξφζθιεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθΫνπ 

ζηνλ αλΨδνρν.  

Ξξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνβάιιεηαη ε ππεχζπλε δήισζε ηεο θνηλήο απφθαζεο 

ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Γηθαηνινγεηηθά 

γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ. 3310/2005 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 

3414/2005»60. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ 

κΩζα ζηελ ηεζεΫζα πξνζεζκΫα, κε ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηΩξαο βΫαο, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ 

θαη αθνινπζεΫηαη ε Ϋδηα, σο Ψλσ δηαδηθαζΫα, γηα ηνλ πξνζθΩξνληα πνπ ππΩβαιε ηελ  ακΩζσο επφκελε 

                                                           

60 Ζ ΘΑ εθδφζεθε θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Ψξζξνπ 5 παξ. 5 λ. 3310/2005.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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πιΩνλ ζπκθΩξνπζα απφ νηθνλνκηθΪ Ψπνςε πξνζθνξΨ. Αλ θαλΩλαο απφ ηνπο πξνζθΩξνληεο δελ 

πξνζΩιζεη γηα ηελ ππνγξαθΪ ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζΫα αλΨζεζεο καηαηψλεηαη ζχκθσλα κε 

ηελ παξΨγξαθν 3.5 ηεο παξνχζαο δηαθΪξπμεο. Πηελ πεξΫπησζε απηΪ,  ε αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ λα 

αλαδεηΪζεη απνδεκΫσζε, πΩξα απφ ηελ θαηαπΫπηνπζα εγγπεηηθΪ επηζηνιΪ, ηδΫσο δπλΨκεη ησλ Ψξζξσλ 

197 θαη 198 ΑΘ. 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ απεπζχλεη ηελ εηδηθή πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε 

ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο επηηαθηηθνχ ιφγνπ δεκφζηνπ 

ζπκθΩξνληνο Ϊ αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηΩξαο βΫαο, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα απέρεη απφ ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ρσξΫο λα εθπΩζεη ε εγγχεζε ζπκκεηνρΪο ηνπ, θαζψο θαη λα 

αλαδεηΪζεη απνδεκΫσζε ηδΫσο δπλΨκεη ησλ Ψξζξσλ 197 θαη 198 ΑΘ.  

 

3.4 Ξξνδηθαζηηθέο Ξξνζθπγέο - Ξξνζσξηλή Γηθαζηηθή Ξξνζηαζία  

Α. ΘΨζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνΫνο Ωρεη Ϊ εΫρε ζπκθΩξνλ λα ηνπ αλαηεζεΫ ε ζπγθεθξηκΩλε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαη Ωρεη ππνζηεΫ Ϊ ελδΩρεηαη λα ππνζηεΫ δεκΫα απφ εθηειεζηΪ πξΨμε Ϊ παξΨιεηςε ηεο 

αλαζΩηνπζαο αξρΪο θαηΨ παξΨβαζε ηεο επξσπατθΪο ελσζηαθΪο Ϊ εζσηεξηθΪο λνκνζεζΫαο ζηνλ ηνκΩα 

ησλ δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ, Ωρεη δηθαΫσκα λα πξνζθχγεη ζηελ αλεμΨξηεηε ΑξρΪ ΔμΩηαζεο 

Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ), ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα Ψξζξα 345 επ. λ. 

4412/2016 θαη 1 επ. π.δ. 39/2017, ζηξεθφκελνο κε πξνδηθαζηηθΪ πξνζθπγΪ, θαηΨ πξΨμεο Ϊ 

παξΨιεηςεο ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο, πξνζδηνξΫδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθΩο θαη πξαγκαηηθΩο αηηηΨζεηο 

πνπ δηθαηνινγνχλ ην αΫηεκΨ ηνπ61 . 

Πε πεξΫπησζε πξνζθπγΪο θαηΨ πξΨμεο ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο, ε πξνζεζκία γηα ηελ Ψζθεζε ηεο 

πξνδηθαζηηθΪο πξνζθπγΪο εΫλαη: 

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξΩα αλ ε πξΨμε θνηλνπνηΪζεθε κε ειεθηξνληθΨ κΩζα Ϊ ηειενκνηνηππΫα Ϊ  

(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ 

ρξεζηκνπνηΪζεθαλ Ψιια κΩζα επηθνηλσλΫαο, Ψιισο   

(γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ 

βιΨπηεη ηα ζπκθΩξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα. ΔηδηθΨ γηα ηελ Ψζθεζε πξνζθπγΪο 

θαηΨ πξνθΪξπμεο, ε πιΪξεο γλψζε απηΪο ηεθκαΫξεηαη κεηΨ ηελ πΨξνδν δεθαπΩληε (15) εκεξψλ απφ 

ηε δεκνζΫεπζε ζην ΘΖΚΓΖΠ. 

Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο πνπ απνδίδεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ε πξνζεζκία γηα ηελ 

άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο 

ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο62. 

 

                                                           

61 Άξζξν 360 παξ. 1 λ. 4412/2016 θαη 3 παξ. 1 π.δ. 39/2017. 
62 Άξζξν 361 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 4 π.δ. 39/2017 
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Νη πξνζεζκίεο σο πξνο ηελ ππνβνιή ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη ησλ 

παξεκβάζεσλ αξρίδνπλ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο ηεο πξναλαθεξζείζαο θαηά πεξίπησζε 

θνηλνπνίεζεο Ϊ γλψζεο θαη ιήγνπλ φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε ηειεπηαία εκέξα θαη ψξα 

23:59:59 θαη, αλ απηή είλαη εμαηξεηέα ή Πάββαην, φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε επνκέλε 

εξγάζηκε εκέξα θαη ψξα 23:59:5963. 

 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξΪζε ηνπ ηππνπνηεκΩλνπ 

εληχπνπ ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Η ηνπ π.δ/ηνο 39/2017 θαη θαηαηΫζεηαη ειεθηξνληθΨ κΩζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο «ΔπηθνηλσλΫα» ζηελ ειεθηξνληθΪ πεξηνρΪ ηνπ ζπγθεθξηκΩλνπ δηαγσληζκνχ, 

επηιΩγνληαο ηελ Ωλδεημε «ΞξνδηθαζηηθΪ ΞξνζθπγΪ» ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 18 ηεο Θ..Α. ΞξνκΪζεηεο 

θαη πεξεζΫεο. 

 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ 

ηνλ πξνζθεχγνληα ππΩξ ηνπ Διιεληθνχ ΓεκνζΫνπ, ζχκθσλα κε φζα νξΫδνληαη ζην Ψξζξν 363 Λ. 

4412/2016 . Ζ επηζηξνθή ηνπ παξαβφινπ ζηνλ πξνζθεχγνληα γΫλεηαη:  

α) ζε πεξΫπησζε νιηθΪο Ϊ κεξηθΪο απνδνρΪο ηεο πξνζθπγΪο ηνπ,  

β) φηαλ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ αλαθαιεΫ ηελ πξνζβαιιφκελε πξΨμε Ϊ πξνβαΫλεη ζηελ νθεηιφκελε 

ελΩξγεηα πξηλ απφ ηελ Ωθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ επΫ ηεο πξνζθπγΪο,  

γ) ζε πεξΫπησζε παξαΫηεζεο ηνπ πξνζθεχγνληα απφ ηελ πξνζθπγΪ ηνπ Ωσο θαη δΩθα (10) εκΩξεο 

απφ ηελ θαηΨζεζε ηεο πξνζθπγΪο.  

Ζ πξνζεζκΫα γηα ηελ Ψζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθΪο πξνζθπγΪο θαη ε ΨζθεζΪ ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε 

ηεο ζχκβαζεο επΫ πνηλΪ αθπξφηεηαο, ε νπνΫα δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΑΔΞΞ κεηΨ απφ Ψζθεζε 

πξνδηθαζηηθΪο πξνζθπγΪο, ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 368 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 20 π.δ. 39/2017. Όκσο, 

κφλε ε Ψζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθΪο πξνζθπγΪο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθΪο δηαδηθαζΫαο, 

ππφ ηελ επηθχιαμε ρνξΪγεζεο απφ ην ΘιηκΨθην πξνζσξηλΪο πξνζηαζΫαο ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 366 

παξ. 1-2 λ. 4412/2016 θαη 15 παξ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Ζ πξνεγνχκελε παξΨγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξΫπησζε πνπ, θαηΨ ηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο, ππνβιεζεΫ κφλν κΫα (1) πξνζθνξΨ. 

Κεηά ηελ, θαηά ηα σο άλσ, ειεθηξνληθή θαηάζεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ε 

αλαζέηνπζα αξρή,  κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο «Δπηθνηλσλία» :  

α) Θνηλνπνηεί ηελ πξνζθπγή ην αξγφηεξν Ωσο ηελ επνκΩλε εξγΨζηκε εκΩξα απφ ηελ θαηΨζεζΪ ηεο 

ζε θΨζε ελδηαθεξφκελν ηξΫην, ν νπνΫνο κπνξεΫ λα ζΫγεηαη απφ ηελ απνδνρΪ ηεο πξνζθπγΪο, 

πξνθεηκΩλνπ λα αζθΪζεη ην, πξνβιεπφκελν απφ ηα Ψξζξα 362 παξ. 3 θαη 7 π.δ. 39/2017, δηθαΫσκα 

παξΩκβαζΪο ηνπ ζηε δηαδηθαζΫα εμΩηαζεο ηεο πξνζθπγΪο, γηα ηε δηαηΪξεζε ηεο ηζρχνο ηεο 

πξνζβαιιφκελεο πξΨμεο, πξνζθνκΫδνληαο φια ηα θξΫζηκα Ωγγξαθα πνπ Ωρεη ζηε δηΨζεζΪ ηνπ. 

                                                           

63 Ξαξ. 2 ηνπ Ψξζξνπ 9 θαη Ψξζξν 18 ηεο Θ..Α. ΔΠΖΓΖΠ ΞξνκΪζεηεο θαη πεξεζΫεο 
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β) Γηαβηβάδεη ζηελ ΑΔΞΞ, ην αξγφηεξν εληφο δεθαπΩληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκΩξα θαηΨζεζεο, 

ηνλ πιΪξε θΨθειν ηεο ππφζεζεο, ηα απνδεηθηηθΨ θνηλνπνΫεζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηξΫηνπο αιιΨ 

θαη ηελ Έθζεζε Απφςεψλ ηεο επΫ ηεο πξνζθπγΪο. Πηελ Έθζεζε Απφςεσλ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ 

λα παξαζΩζεη αξρηθΪ Ϊ ζπκπιεξσκαηηθΪ αηηηνινγΫα γηα ηελ ππνζηΪξημε ηεο πξνζβαιιφκελεο κε ηελ 

πξνδηθαζηηθΪ πξνζθπγΪ πξΨμεο. 

γ) Θνηλνπνηεί ζε φια ηα κέξε ηελ Έθζεζε Απφςεσλ, ηηο ΞαξεκβΨζεηο θαη ηα ζρεηηθΨ Ωγγξαθα 

πνπ ηπρφλ ηε ζπλνδεχνπλ, κΩζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν Ωσο ηελ 

επνκΩλε εξγΨζηκε εκΩξα απφ ηελ θαηΨζεζΪ ηνπο. 

δ) Ππκπιεξσκαηηθά ππνκλήκαηα θαηαηΫζεληαη απφ νπνηνδΪπνηε απφ ηα κΩξε κΩζσ ηεο 

πιαηθφξκαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ ην αξγφηεξν εληφο πΩληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνΫεζε ησλ απφςεσλ 

ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο . 

Ζ Ψζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθΪο πξνζθπγΪο απνηειεΫ πξνυπφζεζε γηα ηελ Ψζθεζε ησλ Ωλδηθσλ 

βνεζεκΨησλ ηεο αΫηεζεο αλαζηνιΪο θαη ηεο αΫηεζεο αθχξσζεο ηνπ Ψξζξνπ 372 λ. 4412/2016 θαηΨ 

ησλ εθηειεζηψλ πξΨμεσλ Ϊ παξαιεΫςεσλ ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο. 

Β. Όπνηνο Ωρεη Ωλλνκν ζπκθΩξνλ κπνξεΫ λα δεηΪζεη, εθαξκνδφκελσλ αλαινγηθΨ ησλ δηαηΨμεσλ ηνπ 

π.δ. 18/1989, ηελ αλαζηνιΪ ηεο εθηΩιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ θαη ηελ αθχξσζΪ ηεο ελψπηνλ 

ηνπ αξκνδΫνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξΫνπ, ην νπνΫν απνθαΫλεηαη ακεηαθιΪησο. ΓηθαΫσκα Ψζθεζεο ησλ 

Ϋδησλ ελδΫθσλ βνεζεκΨησλ Ωρεη θαη ε αλαζΩηνπζα αξρΪ αλ ε ΑΔΞΞ θΨλεη δεθηΪ ηελ πξνδηθαζηηθΪ 

πξνζθπγΪ. Κε ηα Ωλδηθα βνεζΪκαηα ηεο αΫηεζεο αλαζηνιΪο θαη ηεο αΫηεζεο αθχξσζεο ινγΫδνληαη σο 

ζπκπξνζβαιιφκελεο κε ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΞΞ θαη φιεο νη ζπλαθεΫο πξνο ηελ αλσηΩξσ απφθαζε 

πξΨμεηο Ϊ παξαιεΫςεηο ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο, εθφζνλ Ωρνπλ εθδνζεΫ Ϊ ζπληειεζηεΫ αληηζηνΫρσο Ωσο 

ηε ζπδΪηεζε ηεο αΫηεζεο αλαζηνιΪο Ϊ ηελ πξψηε ζπδΪηεζε ηεο αΫηεζεο αθχξσζεο64. 

Ζ Ψζθεζε ηεο αΫηεζεο αλαζηνιΪο δελ εμαξηΨηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε Ψζθεζε ηεο αΫηεζεο 

αθχξσζεο. Ζ αΫηεζε αλαζηνιΪο θαηαηΫζεηαη ζην σο Ψλσ αθπξσηηθφ δηθαζηΪξην κΩζα ζε πξνζεζκΫα 

δΩθα (10) εκεξψλ απφ  θνηλνπνΫεζε Ϊ ηελ πιΪξε γλψζε ηεο απφθαζεο επΫ ηεο πξνδηθαζηηθΪο 

πξνζθπγΪο θαη ζπδεηεΫηαη ην αξγφηεξν εληφο ηξηΨληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θαηΨζεζΪ ηεο. Ζ ΨζθεζΪ 

ηεο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εΨλ κε ηελ πξνζσξηλΪ δηαηαγΪ ν αξκφδηνο δηθαζηΪο 

απνθαλζεΫ δηαθνξεηηθΨ. Γηα ηελ Ψζθεζε ηεο αηηΪζεσο αλαζηνιΪο θαηαηΫζεηαη παξΨβνιν απνθιεηζηηθΨ 

δηπιφηππν εΫζπξαμεο απφ ηηο Γεκφζηεο ΝηθνλνκηθΩο πεξεζΫεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα 

ζην Ψξζξν 372 παξ. 4 εδ. γ΄-δ΄ ηνπ λ. 4412/2016. Κε ηελ θαηΨζεζε ηεο αηηΪζεσο αλαζηνιΪο ε 

πξνζεζκΫα Ψζθεζεο ηεο αΫηεζεο αθχξσζεο δηαθφπηεηαη θαη αξρΫδεη απφ ηελ επΫδνζε ηεο ζρεηηθΪο 

απφθαζεο. Ν δηΨδηθνο πνπ πΩηπρε ππΩξ απηνχ ηελ αλαζηνιΪ ηεο εθηΩιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο 

πξΨμεο, νθεΫιεη κΩζα ζε πξνζεζκΫα δΩθα (10) εκεξψλ απφ ηελ επΫδνζε ηεο απφθαζεο απηΪο, λα 

αζθΪζεη ηελ αΫηεζε αθχξσζεο, δηαθνξεηηθΨ αΫξεηαη απηνδηθαΫσο ε ηζρχο ηεο αλαζηνιΪο.  

 

 

                                                           

64  Άξζξν 372 παξ. 1 Λ. 4412/2016 
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Γ. Γηαθνξέο απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ πνπ αλαθχπηνπλ: α) απφ πξΨμεηο ηεο 

αλαζΩηνπζαο αξρΪο νη νπνΫεο θνηλνπνηνχληαη ζηνλ ζηγφκελν, Ϊ ησλ νπνΫσλ πξνθχπηεη εθ κΩξνπο ηνπ 

πιΪξεο γλψζε, κεηΨ ηελ 1.9.2021, β) απφ παξαιεΫςεηο πνπ ζπληεινχληαη απφ κΩξνπο ηεο κεηΨ ηελ 

1.9.2021, εθδηθΨδνληαη κε ηηο λΩεο εηδηθΩο δηθνλνκηθΩο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 372 λ. 4412/2016 φπσο 

αληηθαηαζηΨζεθε κε ην Ψξζξν 138 λ. 4782/202165 , ζχκθσλα κε ηηο νπνΫεο:  

Κε ην Ϋδην δηθφγξαθν δχλαηαη δηθνλνκηθΨ λα αζθεζεΫ αΫηεζε αλαζηνιΪο εθηΩιεζεο θαη αθχξσζεο ησλ 

απνθΨζεσλ ηεο ΑΔΞΞ.  

Ζ πξνζεζκΫα γηα ηελ Ψζθεζε θαη ε Ψζθεζε ηεο αΫηεζεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδΫνπ δηθαζηεξΫνπ θσιχνπλ, 

εθ ηνπ λφκνπ, ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κΩρξη ηελ Ωθδνζε ηεο νξηζηηθΪο δηθαζηηθΪο απφθαζεο, εθηφο 

εΨλ κε πξνζσξηλΪ δηαηαγΪ ην δηθαζηΪξην απηφ απνθαλζεΫ δηαθνξεηηθΨ. ΔπΫζεο, ε πξνζεζκΫα γηα ηελ 

Ψζθεζε θαη ε Ψζθεζε ηεο αΫηεζεο θσιχνπλ ηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζΫαο αλΨζεζεο γηα ρξνληθφ 

δηΨζηεκα δεθαπΩληε (15) εκεξψλ απφ ηελ Ψζθεζε ηεο αΫηεζεο, εθηφο εΨλ κε πξνζσξηλΪ δηαηαγΪ ην 

δηθαζηΪξην απηφ απνθαλζεΫ δηαθνξεηηθΨ. 

 

3.5 Καηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ καηαηψλεη Ϊ δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ Ϊ ελ κΩξεη, αηηηνινγεκΩλα, ηε 

δηαδηθαζΫα αλΨζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ Ψξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηΨ 

απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο ΔπηηξνπΪο ηνπ Γηαγσληζκνχ. ΔπΫζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθΨικαηα Ϊ 

παξαιεΫςεηο ζε νπνηνδΪπνηε ζηΨδην ηεο δηαδηθαζΫαο αλΨζεζεο, κπνξεΫ, κεηΨ απφ γλψκε ηεο σο Ψλσ 

ΔπηηξνπΪο, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζΫα Ϊ λα αλακνξθψζεη αλΨινγα ην απνηΩιεζκΨ ηεο Ϊ λα 

απνθαζΫζεη ηελ επαλΨιεςΪ ηεο απφ ην ζεκεΫν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθΨικα Ϊ ε παξΨιεηςε.  

Δηδηθφηεξα, ε αλαζΩηνπζα αξρΪ καηαηψλεη ηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο φηαλ απηΪ απνβεΫ Ψγνλε εΫηε ιφγσ 

κε ππνβνιΪο πξνζθνξΨο εΫηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζηελ πεξΫπησζε ηνπ 

δεπηΩξνπ εδαθΫνπ ηεο παξ. 7 ηνπ Ψξζξνπ 105, πεξΫ θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

ΔπΫζεο κπνξεΫ λα καηαηψζεη ηε δηαδηθαζΫα:  α) ιφγσ παξΨηππεο δηεμαγσγΪο ηεο δηαδηθαζΫαο αλΨζεζεο, 

εθηφο εΨλ κπνξεΫ λα ζεξαπεχζεη ην ζθΨικα Ϊ ηελ παξΨιεηςε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ Ψξζξνπ 

106 , β) αλ νη νηθνλνκηθΩο θαη ηερληθΩο παξΨκεηξνη πνπ ζρεηΫδνληαη κε ηε δηαδηθαζΫα αλΨζεζεο 

Ψιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηΩιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκΩλνπ δελ ελδηαθΩξεη πιΩνλ ηελ 

αλαζΩηνπζα αξρΪ Ϊ ηνλ θνξΩα γηα ηνλ νπνΫν πξννξΫδεηαη ην ππφ αλΨζεζε αληηθεΫκελν, γ) αλ ιφγσ 

αλσηΩξαο βΫαο, δελ εΫλαη δπλαηΪ ε θαλνληθΪ εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο, δ) αλ ε επηιεγεΫζα πξνζθνξΨ 

θξηζεΫ σο κε ζπκθΩξνπζα απφ νηθνλνκηθΪ Ψπνςε, ε) ζηελ πεξΫπησζε ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ Ψξζξνπ 

97, πεξΫ ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ, ζη) γηα Ψιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζΫνπ ζπκθΩξνληνο, 

φπσο ηδΫσο, δεκφζηαο πγεΫαο Ϊ πξνζηαζΫαο ηνπ πεξηβΨιινληνο.  

                                                           

65  Βι. ηηο κεηαβαηηθΩο δηαηΨμεηο ησλ Ψξζξσλ 140 παξ. 3 θαη 142 παξ. 1 β) Λ. 4782/2021 σο πξνο ηελ Ωλαξμε εθαξκνγΪο 
ησλ λΩσλ εηδηθψλ δηθνλνκηθψλ δηαηΨμεσλ ηνπ Ψξζξνπ 138 λ. 4782/2021, κε ην νπνΫν επΩξρνληαη ζεκαληηθΩο αιιαγΩο ζηηο 
ηζρχνπζεο δηαηΨμεηο πεξΫ δηθαζηηθΪο πξνζηαζΫαο ηνπ Ψξζξνπ 372 λ. 4412/2016 . 
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4. ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

 

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Δγγχεζε θαιΪο εθηΩιεζεο θαη εγγχεζε πξνθαηαβνιΪο:  

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηεΫηαη ε παξνρΪ εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα 

κε ην Ψξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνΫαο αλΩξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επΫ ηεο 

εθηηκψκελεο αμΫαο ηεο ζχκβαζεο Ϊ ηνπ ηκΪκαηνο ηεο ζχκβαζεο, ρσξΫο λα ζπκπεξηιακβΨλνληαη ηα 

δηθαηψκαηα πξναΫξεζεο  θαη ν Φ.Ξ.Α. θαη θαηαηΫζεηαη κΩρξη θαη ηελ ππνγξαθΪ ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.  

Ζ εγγχεζε θαιΪο εθηΩιεζεο, πξνθεηκΩλνπ λα γΫλεη απνδεθηΪ, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' 

ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεΫα ηεο παξνχζαο θαη επηπιΩνλ ηνλ 

αξηζκφ (ΦΞ 45/21) θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Ρν πεξηερφκελφ ηεο εΫλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβΨλεηαη ζην Ξαξάξηεκα ΗΗΗ ηεο 

ΓηαθΪξπμεο θαη ηα νξηδφκελα ζην Ψξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξΫο δηαθξΫζεηο ηελ 

εθαξκνγΪ φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θΨζε απαΫηεζε ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο Ωλαληη ηνπ 

αλαδφρνπ. 

Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνΫα ζπλεπΨγεηαη 

αχμεζε ηεο ζπκβαηηθΪο αμΫαο, ν αλΨδνρνο νθεΫιεη λα θαηαζΩζεη κΩρξη ηελ ππνγξαθΪ ηεο 

ηξνπνπνηεκΩλεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξσκαηηθΪ εγγχεζε θαιΪο εθηΩιεζεο, ην χςνο ηεο νπνΫαο 

αλΩξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ πεξίπησζε 

παξαβίαζεο απφ ηνλ αλάδνρν ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

 

Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κέρξη απηή λα επηζηξαθεί 

ζηνλ εθδφηε ή κέρξηο φηνπ ν εθδφηεο ιάβεη έγγξαθε δήισζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο φηη 

κπνξνχλ λα ζεσξήζνπλ ηελ ηξάπεδα απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

Νη εγγχεζε/εηο θαιΪο εθηΩιεζεο επηζηξΩθεηαη/νληαη ζην ζχλνιφ ηνπ/ο κεηΨ απφ ηελ πνζνηηθΪ θαη 

πνηνηηθΪ παξαιαβΪ ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 

Πε πεξΫπησζε πνπ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθΪο θαη πνζνηηθΪο παξαιαβΪο αλαθΩξνληαη παξαηεξΪζεηο Ϊ 

ππΨξρεη εθπξφζεζκε παξνρΪ, ε επηζηξνθΪ ησλ εγγπΪζεσλ θαιΪο εθηΩιεζεο θαη πξνθαηαβνιΪο γΫλεηαη 

κεηΨ απφ ηελ αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιΩπνληαη, ησλ παξαηεξΪζεσλ θαη ηνπ 

εθπξφζεζκνπ.  
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4.2  Ππκβαηηθφ Ξιαίζην – Δθαξκνζηέα Λνκνζεζία 

ΘαηΨ ηελ εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηΨμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο 

δηαθΪξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθΨ ν Αζηηθφο Θψδηθαο.  

 

4.3 ξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

4.3.1 ΘαηΨ ηελ εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλΨδνρνο ηεξεΫ  

 ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκεΫο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ 

δηθαΫνπ, πνπ Ωρνπλ ζεζπηζζεΫ κε ην δΫθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δΫθαην, ζπιινγηθΩο 

ζπκβΨζεηο Ϊ δηεζλεΫο δηαηΨμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ 

δηθαΫνπ, νη νπνΫεο απαξηζκνχληαη ζην ΞαξΨξηεκα X ηνπ ΞξνζαξηΪκαηνο Α΄, ηνπ 

Λ.4412/2016. 

 ηα ζηνηρεΫα πνπ αλαθΩξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ Ωσο ζη΄ ηεο παξ. 1 ηνπ Ψξζξνπ 68 ηνπ λ. 

3863/2010 (Α΄ 115), φπσο εθΨζηνηε ηζρχεη, θαζψο θαη ν εηδηθφο φξνο ηεο παξαγξΨθνπ 3 ηνπ 

Ϋδηνπ Ψξζξνπ ζχκθσλα κε ηνλ νπνΫν ν αλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηηο δηαηΨμεηο ηεο 

εξγαηηθΪο θαη αζθαιηζηηθΪο λνκνζεζΫαο θαη ηεο λνκνζεζΫαο πεξΫ πγεΫαο θαη αζθΨιεηαο ησλ 

εξγαδνκΩλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. 

Ζ ηΪξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλΨδνρν θαη ηνπο ππεξγνιΨβνπο ηνπ ειΩγρεηαη θαη 

βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιΩπνπλ ηελ εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο 

αξρΩο θαη ππεξεζΫεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξΫσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηΨο ηνπο. 

 

4.3.2. Ν αλάδνρνο δεζκεχεηαη φηη :  

α) ζε φια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο ζχκβαζεο δελ ελΪξγεζε αζΩκηηα, παξΨλνκα Ϊ 

θαηαρξεζηηθΨ θαη φηη ζα εμαθνινπζΪζεη λα κελ ελεξγεΫ θαη` απηφλ ηνλ ηξφπν θαηΨ ην ζηΨδην 

εθηΩιεζεο ηεο ζχκβαζεο,  

β) φηη ζα δειψζεη ακειιεηί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, απφ ηε ζηηγκή πνπ ιάβεη γλψζε, 

νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε (αθφκε θαη ελδερφκελε) ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ (πξνζσπηθψλ, 

νηθνγελεηαθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ Ϊ Ψιισλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ θαη 

αληηθξνπφκελσλ επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ) κεηαμχ ησλ λνκΫκσλ Ϊ εμνπζηνδνηεκΩλσλ 

εθπξνζψπσλ ηνπ θαζψο θαη ππαιιΪισλ Ϊ ζπλεξγαηψλ ηνπο νπνΫνπο απαζρνιεΫ ζηελ εθηΩιεζε ηεο 

ζχκβαζεο (π.ρ. κε ζχκβαζε ππεξγνιαβΫαο) θαη κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο πνπ 

εκπιΩθνληαη θαζ’ νηνλδΪπνηε ηξφπν ζηε δηαδηθαζΫα εθηΩιεζεο ηεο ζχκβαζεο Ϊ/θαη κπνξνχλ λα 

επεξεΨζνπλ ηελ Ωθβαζε θαη ηηο απνθΨζεηο ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο πεξΫ ηελ εθηΩιεζΪ ηεο, 

νπνηεδΪπνηε θαη εΨλ ε θαηΨζηαζε απηΪ πξνθχςεη θαηΨ ηε δηΨξθεηα εθηΩιεζεο ηεο ζχκβαζεο66.  

Νη ππνρξεψζεηο θαη νη απαγνξεχζεηο ηεο ξΪηξαο απηΪο ηζρχνπλ, αλ ν αλΨδνρνο εΫλαη Ωλσζε, γηα φια 

ηα κΩιε ηεο Ωλσζεο, θαζψο θαη γηα ηνπο ππεξγνιΨβνπο πνπ ρξεζηκνπνηεΫ.  

                                                           

66  Ξξβι Ψξζξν 24 ηνπ λ. 4412/2016 
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Πην ζπκθσλεηηθφ πεξηιακβάλεηαη ζρεηηθή δεζκεπηηθή δήισζε ηφζν ηνπ αλαδφρνπ φζν 

θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ. 

 

4.4 πεξγνιαβία 

4.4.1. Ν ΑλΨδνρνο δελ απαιιΨζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθΩο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ 

αλΨζεζεο ηεο εθηΩιεζεο ηκΪκαηνο/ηκεκΨησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιΨβνπο. Ζ ηΪξεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ψξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιΨβνπο δελ αΫξεη ηελ επζχλε 

ηνπ θπξΫνπ αλαδφρνπ.  

4.4.2. ΘαηΨ ηελ ππνγξαθΪ ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθΩξεη ζηελ 

αλαζΩηνπζα αξρΪ ην φλνκα, ηα ζηνηρεΫα επηθνηλσλΫαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

ππεξγνιΨβσλ ηνπ, νη νπνΫνη ζπκκεηΩρνπλ ζηελ εθηΩιεζε απηΪο, εθφζνλ εΫλαη γλσζηΨ ηε 

ζπγθεθξηκΩλε ρξνληθΪ ζηηγκΪ.  ΔπηπιΩνλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεΫ ζηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ θΨζε 

αιιαγΪ ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηΨ ηε δηΨξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο 

πιεξνθνξΫεο ζρεηηθΨ κε θΨζε λΩν ππεξγνιΨβν, ηνλ νπνΫν ν θχξηνο αλΨδνρνο ρξεζηκνπνηεΫ ελ ζπλερεΫα 

ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκΫδνληαο ηα ζρεηηθΨ ζπκθσλεηηθΨ/δειψζεηο ζπλεξγαζΫαο67.  

Πε πεξΫπησζε δηαθνπΪο ηεο ζπλεξγαζΫαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιΨβν/ ππεξγνιΨβνπο ηεο ζχκβαζεο, 

απηφο ππνρξενχηαη ζε Ψκεζε γλσζηνπνΫεζε ηεο δηαθνπΪο απηΪο ζηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ, νθεΫιεη δε 

λα δηαζθαιΫζεη ηελ νκαιΪ εθηΩιεζε ηνπ ηκΪκαηνο/ ησλ ηκεκΨησλ ηεο ζχκβαζεο εΫηε απφ ηνλ Ϋδην, 

εΫηε απφ λΩν ππεξγνιΨβν ηνλ νπνΫν ζα γλσζηνπνηΪζεη ζηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ θαηΨ ηελ σο Ψλσ 

δηαδηθαζΫα.  

4.4.3. Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκΪ ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιΨβνπο, 

φπσο απηνΫ πεξηγξΨθνληαη ζηελ παξΨγξαθν 2.2.3.θαη κε ηα απνδεηθηηθΨ κΩζα ηεο παξαγξΨθνπ 

2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκΪκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνΫν(α) ν αλΨδνρνο πξνηΫζεηαη 

λα αλαζΩζεη ππφ κνξθΪ ππεξγνιαβΫαο ζε ηξΫηνπο, ππεξβαΫλνπλ ζσξεπηηθΨ  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηΨληα 

ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθΪο αμΫαο ηεο ζχκβαζεο. ΔπηπιΩνλ, πξνθεηκΩλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη 

ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ψξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο Ψλσ 

ιφγνπο θαη γηα ηκΪκα Ϊ ηκΪκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιεΫπνληαη ηνπ σο Ψλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο Ψλσ επαιΪζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξΩρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεΫ Ϊ δχλαηαη λα 

απαηηΪζεη ηελ αληηθαηΨζηαζΪ ηνπ, θαηΨ ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ Ψξζξνπ 131 

ηνπ λ. 4412/2016. 

 

 

                                                           

67 Ξξβι παξ. 2 ηνπ Ψξζξνπ 78 ηνπ λ. 4412/2016 



Σελίδα 59 

4.5 Ρξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο68  

Ζ ζχκβαζε κπνξεΫ λα ηξνπνπνηεΫηαη θαηΨ ηε δηΨξθεηΨ ηεο, ρσξΫο λα απαηηεΫηαη λΩα δηαδηθαζΫα ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΩζεηο ηνπ Ψξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 

θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β  ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 

4412/69 . 

ΚεηΨ ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ιφγσ ηεο Ωθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 203 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ηελ παξΨγξαθν 5.2. ηεο παξνχζαο70, φπσο θαη ζε πεξΫπησζε θαηαγγειΫαο γηα φινπο 

ιφγνπο ηεο παξαγξΨθνπ 4.6, πιελ απηνχ ηεο πεξ. (α),  ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα 

πξνζθαιέζεη ηνλ επφκελν, θαηά ζεηξά θαηάηαμεο νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

παξνχζα δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπ πξνηείλεη λα 

αλαιάβεη ην αλεθηέιεζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο θαη ζε ηίκεκα πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ πξνζθνξά πνπ απηφο είρε 

ππνβάιεη (ξήηξα ππνθαηάζηαζεο)71.  

Ζ ζχκβαζε ζπλΨπηεηαη εθφζνλ εληφο ηεο ηεζεΫζαο πξνζεζκΫαο πεξηΩιζεη ζηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ 

Ωγγξαθε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρΪ ηεο. Ζ Ψπξαθηε πΨξνδνο ηεο πξνζεζκΫαο ζεσξεΫηαη σο απφξξηςε 

ηεο πξφηαζεο. Αλ απηφο δελ δερζεΫ ηελ πξφηαζε ζχλαςεο ζχκβαζεο, ε αλαζΩηνπζα αξρΪ πξνζθαιεΫ 

ηνλ επφκελν ππνςΪθην θαηΨ ζεηξΨ θαηΨηαμεο, αθνινπζψληαο θαηΨ ηα ινηπΨ ηελ Ϋδηα δηαδηθαζΫα 

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 

4.6.1. Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ, κε ηηο πξνυπνζΩζεηο πνπ νξΫδνπλ νη θεΫκελεο δηαηΨμεηο, λα 

θαηαγγεΫιεη ηε ζχκβαζε θαηΨ ηε δηΨξθεηα ηεο εθηΩιεζΪο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηΨ ηελ Ωλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ Ψξζξνπ 132 ηνπ 

λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λΩα δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 

θαηαζηΨζεηο πνπ αλαθΩξνληαη ζηελ παξΨγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα Ωπξεπε λα Ωρεη 

απνθιεηζηεΫ απφ ηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ππΩρεη απφ ηηο ΠπλζΪθεο θαη ηελ ΝδεγΫα 2014/24/ΔΔ, ε νπνΫα Ωρεη αλαγλσξηζηεΫ κε 

απφθαζε ηνπ ΓηθαζηεξΫνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαΫζην δηαδηθαζΫαο δπλΨκεη ηνπ Ψξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ. 

δ) ν αλάδνρνο θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα, θαηΨ ηε δηΨξθεηα εθηΩιεζεο ηεο ζχκβαζεο, γηα Ωλα απφ 

ηα αδηθΪκαηα πνπ αλαθΩξνληαη ζηελ παξ. 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο, 

                                                           
68

 Ξξβι. Ψξζξν 132, Λ.4412/16 
69Ξξβι. Ψξζξν 201 λ. 4412/2016, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξΫπησζε ζη ηεο παξ. 11 ηνπ Ψξζξνπ 221. ΔηδηθΨ γηα ηελ 
πεξΫπησζε ησλ Θεληξηθψλ Αξρψλ Αγνξψλ, γηα δεηΪκαηα ηξνπνπνΫεζεο ζπκθσληψλ - πιαΫζην θαη ζπκβΨζεσλ θεληξηθψλ 

πξνκεζεηψλ πνπ ζπλΨπηνληαη απφ απηΩο, γλσκνδνηεΫ ε επηηξνπΪ ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 11 ηνπ Ψξζξνπ 221 ((επηηξνπΪ 
δηελΩξγεηαο/επηηξνπΪ αμηνιφγεζεο) 
70  Βι. ηδΫσο ηελ πεξ. γ ηεο παξ.4  ηνπ Ψξζξνπ 203 ηνπ λ. 4412/2016 
71  Άξζξν 132, παξ. 1δ), πεξ. αα ηνπ λ. 4412/2016.  Ξξβι., επΫζεο, ΘαηεπζπληΪξηα ΝδεγΫα 22 ηεο ΑξρΪο κε ηΫηιν 
«ΡξνπνπνΫεζε ζπκβΨζεσλ θαηΨ ηε δηΨξθεηΨ ηνπο», ΘεθΨιαην ΗΗΗ.Γ. ζεκεΫν Η, ζει. 17 (ΑΓΑ: 7ΚΡΝΜΡΒ-ΕΓΕ).   

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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ε) ν αλάδνρνο πησρεχζεη Ϊ ππαρζεΫ ζε δηαδηθαζΫα εηδηθΪο εθθαζΨξηζεο Ϊ ηεζεΫ ππφ αλαγθαζηηθΪ 

δηαρεΫξηζε απφ εθθαζαξηζηΪ Ϊ απφ ην δηθαζηΪξην Ϊ ππαρζεΫ ζε δηαδηθαζΫα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ 

Ϊ αλαζηεΫιεη ηηο επηρεηξεκαηηθΩο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο Ϊ ππαρζεΫ ζε δηαδηθαζΫα εμπγΫαλζεο θαη δελ ηεξεΫ 

ηνπο φξνπο απηΪο Ϊ εΨλ βξεζεΫ ζε νπνηαδΪπνηε αλΨινγε θαηΨζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζΫα, πξνβιεπφκελε ζε εζληθΩο δηαηΨμεηο λφκνπ.  

Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ λα κελ θαηαγγεΫιεη ηε ζχκβαζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αλΨδνρνο ν 

νπνΫνο ζα βξεζεΫ ζε κΫα εθ ησλ θαηαζηΨζεσλ πνπ αλαθΩξνληαη ζηελ πεξΫπησζε απηΪ απνδεηθλχεη φηη 

εΫλαη ζε ζΩζε λα εθηειΩζεη ηε ζχκβαζε, ιακβΨλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΨμεηο θαη ηα κΩηξα γηα 

ηε ζπλΩρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθΪο ηνπ ιεηηνπξγΫαο.  

ζη) ν αλάδνρνο παξαβεί απνδεδεηγκέλα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξΩνπλ απφ ηελ 

δΩζκεπζε αθεξαηφηεηαο ηεο παξ. 4.3.2. ηεο παξνχζαο, σο αλαιπηηθΨ πεξηγξΨθνληαη ζην ζπλεκκΩλν 

ζηελ παξνχζα ζρΩδην ζχκβαζεο. 
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5. ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

 

5.1 Ρξφπνο πιεξσκήο  

 
5.1.1. Ζ πιεξσκΪ ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεΫ κε ηνλ πην θΨησ ηξφπν:  

Ρν 100% ηεο ζπκβαηηθΪο αμΫαο κεηΨ ηελ νξηζηηθΪ παξαιαβΪ ησλ ππεξεζηψλ. 

Ζ πιεξσκΪ ηνπ Αλαδφρνπ ζα γΫλεηαη αλΨ ηεηξΨκελν (4) απφ ηελ ππνγξαθΪ ζχκβαζεο, κεηΨ απφ ηε 

ζχληαμε Ξξαθηηθνχ ΞαξαιαβΪο απφ ηελ αξκφδηα ΔπηηξνπΪ. Θα πξαγκαηνπνηεΫηαη απφ ηηο ΝηθνλνκηθΩο 

πεξεζΫεο ηεο ΘεληξηθΪο πεξεζΫαο ηνπ e-Δ.Φ.Θ.Α., ζε επξψ, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιΩπνληαη απφ ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 

4412/2016, θαζψο θαη θΨζε Ψιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ Ϊζειε δεηεζεΫ απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζΫεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ Ωιεγρν θαη ηελ πιεξσκΪ. 

Ρν/α ηηκνιφγην/α ζα εθδίδνληαη ζηα εμήο ζηνηρεία: 

ΔΞΥΛΚΗΑ: e-Δ.Φ.Θ.Α. – ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΠ ΔΘΛΗΘΝΠ ΦΝΟΔΑΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ 

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑ: ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ - Λ.Ξ.Γ.Γ. 

ΓΗΔΘΛΠΖ: ΑΘΑΓΖΚΗΑΠ 22, 106 71 ΑΘΖΛΑ 

Α.Φ.Κ.: 997072577   

Γ.Ν.. : Γ΄ ΑΘΖΛΥΛ 

Ν ΑλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα απνζηΩιιεη ηα ηηκνιφγηα ηφζν ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζηελ 

ειεθηξνληθΪ δηεχζπλζε: sannousaki@efka.gov.gr, tm.diagon.ipiresion@efka.gov.gr, φζν θαη ζε 

έληππε κνξθή ζηελ ηαρπδξνκηθΪ δηεχζπλζε: ΑθαδεκΫαο 22, ηθ 106 71 ΑζΪλα, Ζκη-φξνθνο , Γξ. 

Απηνηεινχο Ρκ. ΓηνηθεηηθΪο ΚΩξηκλαο, Γελ. Γ/λζε ΓηνηθεηηθΪο πνζηΪξημεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ θαη 

ΠηΩγαζεο, ζηα νπνΫα ζα αλαγξΨθνληαη πΩξαλ ησλ σο Ψλσ ζηνηρεΫσλ ηνπ ΦνξΩα θαη ηα ζηνηρεΫα ηεο 

Πχκβαζεο (αξηζκφο θαθΩινπ θαη ρξνληθφ δηΨζηεκα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ). 

 

5.1.2. Ρνλ ΑλΨδνρν βαξχλνπλ νη ππΩξ ηξΫησλ θξαηΪζεηο, σο θαη θΨζε Ψιιε επηβΨξπλζε, ζχκθσλα κε 

ηελ θεΫκελε λνκνζεζΫα, κε ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξΨδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν 

θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιΩπεηαη ζηα Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. ΗδΫσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο 

θξαηΪζεηο:  

α) Θξάηεζε 0,07% ε νπνΫα ππνινγΫδεηαη επΫ ηεο αμΫαο θΨζε πιεξσκΪο πξν θφξσλ θαη θξαηΪζεσλ 

ηεο αξρηθΪο, θαζψο θαη θΨζε ζπκπιεξσκαηηθΪο ζχκβαζεο ππΩξ ηεο ΔληαΫαο ΑλεμΨξηεηεο ΑξρΪο 

ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ επηβΨιιεηαη (Ψξζξν 4 Λ.4013/2011 φπσο ηζρχεη). 72 

β) Θξάηεζε χςνπο 0,02% ππΩξ ηεο αλΨπηπμεο θαη ζπληΪξεζεο ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ, ε νπνΫα 

ππνινγΫδεηαη επΫ ηεο αμΫαο, εθηφο ΦΞΑ, ηεο αξρηθΪο, θαζψο θαη θΨζε ζπκπιεξσκαηηθΪο ζχκβαζεο. Ρν 

                                                           

72 Άξζξν 4 παξ. 3 Ωβδνκν εδΨθην ηνπ λ. 4013/2011. 

mailto:sannousaki@efka.gov.gr
mailto:tm.diagon.ipiresion@efka.gov.gr
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πνζφ απηφ παξαθξαηεΫηαη ζε θΨζε πιεξσκΪ απφ ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ  

ηνπ πνπξγεΫνπ ΤεθηαθΪο ΓηαθπβΩξλεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ Ψξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/201673 

γ) Θξάηεζε 0,06% ε νπνΫα ππνινγΫδεηαη επΫ ηεο αμΫαο θΨζε πιεξσκΪο πξν θφξσλ θαη θξαηΪζεσλ 

ηεο αξρηθΪο θαζψο θαη θΨζε ζπκπιεξσκαηηθΪο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 

Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (Ψξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016)74. 

Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 

3% θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ 20%. 

Κε θΨζε πιεξσκΪ ζα γΫλεηαη ε  πξνβιεπφκελε απφ ηελ θεΫκελε λνκνζεζΫα παξαθξΨηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο αμίαο 8% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

 

5.2 Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Θπξψζεηο  

5.2.1. Ν αλΨδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκΪο ιφγσλ αλσηΩξαο βΫαο, ζηνπο νπνίνπο δελ 

πεξηιακβάλνληαη νη ζπλέπεηεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID 19 δηφηη δελ ζπληζηνχλ 

απξφβιεπηα πεξηζηαηηθΨ ζηα πιαΫζηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΨ Ωθπησηνο75 

απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θΨζε δηθαΫσκα πνπ απνξξΩεη απφ απηΪλ: 

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105 πεξΫ θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

β) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξΩνπλ απφ ηε ζχκβαζε 

Ϊ/θαη δελ ζπκκνξθσζεΫ κε ηηο ζρεηηθΩο γξαπηΩο εληνιΩο ηεο ππεξεζΫαο, πνπ εΫλαη ζχκθσλεο κε ηε 

ζχκβαζε Ϊ ηηο θεΫκελεο δηαηΨμεηο, εληφο ηνπ ζπκθσλεκΩλνπ ρξφλνπ εθηΩιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) εθφζνλ δελ παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο Ϊ δελ ππνβΨιεη ηα παξαδνηΩα Ϊ δελ πξνβεΫ ζηελ 

αληηθαηΨζηαζΪ ηνπο κΩζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν Ϊ ζηνλ ρξφλν παξΨηαζεο πνπ ηνπ δνζεΫ, ζχκθσλα 

κε ηα φζα πξνβιΩπνληαη ζην Ψξζξν 217 πεξΫ δηΨξθεηαο ζχκβαζεο παξνρΪο ππεξεζΫαο θαη ζην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ II ηεο παξνχζαο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξΨθνπ. 

Πηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε θαηΨ ηελ σο Ψλσ 

πεξΫπησζε γ, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνΫα κλεκνλεχεη 

ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 203 ηνπ λ. 4412/201676 θαη πεξηιακβΨλεη ζπγθεθξηκΩλε πεξηγξαθΪ ησλ 

ελεξγεηψλ ζηηο νπνΫεο νθεΫιεη λα πξνβεΫ ν αλΨδνρνο, πξνθεηκΩλνπ λα ζπκκνξθσζεΫ, κΩζα ζε 

πξνζεζκΫα ε νπνΫα ζα εΫλαη εχινγε θαη αλΨινγε ηεο δηΨξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη πΨλησο φρη κηθξφηεξε 

ησλ δεθαπΩληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνΫεζε ηεο αλσηΩξσ φριεζεο.  

                                                           

73 Ν ρξφλνο, ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζΫα θξΨηεζεο ησλ σο Ψλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, θαζψο θαη θΨζε Ψιιν αλαγθαΫν ζΩκα γηα ηελ 
εθαξκνγΪ ηεο σο Ψλσ θξΨηεζεο  εμαξηΨηαη απφ ηελ Ωθδνζε ηεο θνηλΪο απφθαζεο ησλ πνπξγψλ ΤεθηαθΪο ΓηαθπβΩξλεζεο 
θαη Νηθνλνκηθψλ  ηεο παξ. 6 ηνπ Ψξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 
74 Ξξβι πνπξγηθΪ Απφθαζε 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Θαζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο δηαδηθαζΫαο 
παξαθξΨηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξΨηεζεο 0,06% ππΩξ ηεο ΑξρΪο ΔμΩηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (Α.Δ.Ξ.Ξ.), θαζψο 
θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγΪο ηεο παξαγξΨθνπ 3 ηνπ Ψξζξνπ 350 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
75 Άξζξν 203 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Ψξζξν 103 ηνπ λ. 4782/2021 
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Αλ ε πξνζεζκΫα πνπ ηεζεΫ κε ηελ εηδηθΪ φριεζε, παξΩιζεη ρσξΫο ν αλΨδνρνο λα ζπκκνξθσζεΫ, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο κΩζα ζε πξνζεζκΫα ηξηΨληα (30) εκεξψλ απφ ηελ Ψπξαθηε πΨξνδν ηεο 

πξνζεζκΫαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο. 

Ν αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξΩα 

εθηΩιεζεο ηεο ζχκβαζεο Ϊ αλ ζπληξΩρνπλ ιφγνη αλσηΩξαο βΫαο. 

Πηνλ αλΨδνρν, πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβΨιινληαη, κε απφθαζε ηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγΨλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΨλνπ, ην νπνΫν ππνρξεσηηθΨ 

θαιεΫ ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρΪ εμεγΪζεσλ, αζξνηζηηθΨ νη παξαθΨησ θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηΨ 

πεξΫπησζε, 

β) Δπηπιένλ, κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν 

ησλ ζπκβΨζεσλ πξνκεζεηψλ Ϊ ππεξεζηψλ ησλ θνξΩσλ πνπ εκπΫπηνπλ ζηηο δηαηΨμεηο ηνπ λ. 

4412/2016 θαηΨ ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην Ψξζξν 74 ηνπ σο Ψλσ λφκνπ, πεξΫ απνθιεηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ θνξΩα απφ δεκφζηεο ζπκβΨζεηο.77. 

 

5.2.2.  Αλ νη ππεξεζΫεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηΨ ηε ιΪμε ηεο δηΨξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο θαη κΩρξη ιΪμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξΨηαζεο πνπ ρνξεγΪζεθε, επηβΨιινληαη εηο βΨξνο ηνπ 

πνηληθΩο ξΪηξεο, κε αηηηνινγεκΩλε απφθαζε ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο. 

Νη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηΩξεζε πνπ πεξηνξΫδεηαη ζε ρξνληθφ δηΨζηεκα πνπ δελ ππεξβαΫλεη ην 50% ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθΪο δηΨξθεηαο ηεο ζχκβαζεο Ϊ ζε πεξΫπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακΩζσλ 

πξνζεζκηψλ ηεο αληΫζηνηρεο πξνζεζκΫαο επηβΨιιεηαη πνηληθΪ ξΪηξα 2,5% επΫ ηεο ζπκβαηηθΪο αμΫαο 

ρσξΫο ΦΞΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρΩζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηΩξεζε πνπ ππεξβαΫλεη ην 50% επηβΨιιεηαη πνηληθΪ ξΪηξα 5% ρσξΫο ΦΞΑ επΫ ηεο 

ζπκβαηηθΪο αμΫαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρΩζεθαλ εθπξφζεζκα, 

γ) νη πνηληθΩο ξΪηξεο γηα ππΩξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ εΫλαη αλεμΨξηεηεο απφ ηηο 

επηβαιιφκελεο γηα ππΩξβαζε ηεο ζπλνιηθΪο δηΨξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε 

αηηηνινγεκΩλε απφθαζε ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο, αλ νη ππεξεζΫεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο Ψλσ 

ηκεκαηηθΩο πξνζεζκΫεο παξαζρεζνχλ κΩζα ζηε ζπλνιηθΪ ηεο δηΨξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκΩλεο παξαηΨζεηο 

απηΪο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο Ωρεη εθηειεζηεΫ πιΪξσο. 

Ρν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξεΫηαη/ζπκςεθΫδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβΪ ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ επηβνιΪ πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεΫ απφ ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ ην δηθαΫσκα λα θεξχμεη ηνλ 

αλΨδνρν Ωθπησην. 

 

                                                           

77  Ζ θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ δχλαηαη λα επηβιεζεΫ κεηΨ ηελ Ωθδνζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ π.δ.  
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5.3    Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο 

Ν αλΨδνρνο κπνξεΫ θαηΨ ησλ απνθΨζεσλ πνπ επηβΨιινπλ ζε βΨξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλΨκεη ησλ φξσλ 

ηνπ Ψξζξνπ 5.2 (ΘΪξπμε νηθνλνκηθνχ θνξΩα εθπηψηνπ – Θπξψζεηο), θαζψο θαη θαη΄εθαξκνγΪ ησλ 

ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθΪζεη πξνζθπγΪ γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζΫαο ελψπηνλ ηεο αλαζΩηνπζαο 

αξρΪο Ϊ ηνπ θνξΩα πνπ εθηειεΫ-δηνηθεΫ ηε ζχκβαζε, κΩζα ζε αλαηξεπηηθΪ πξνζεζκΫα ηξηΨληα (30) 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελΫα ηεο θνηλνπνΫεζεο Ϊ ηεο πιΪξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθΪο απφθαζεο. 

Ζ εκπξφζεζκε Ψζθεζε ηεο πξνζθπγΪο αλαζηΩιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο.  

ΔπΫ ηεο πξνζθπγΪο, απνθαζΫδεη ην αξκνδΫσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ ζηελ πεξΫπησζε δ ηεο παξ.11 ηνπ αξ.221 ηνπ Λ.4412/16, νξγΨλνπ, εληφο πξνζεζκΫαο 

ηξηΨληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ΨζθεζΪ ηεο, Ψιισο ζεσξεΫηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζεΫζα.  

ΘαηΨ ηεο απφθαζεο απηΪο δελ ρσξεΫ ε Ψζθεζε Ψιιεο νπνηαζδΪπνηε θχζεο δηνηθεηηθΪο πξνζθπγΪο. 

Αλ θαηΨ ηεο απφθαζεο πνπ επηβΨιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεΫ εκπξφζεζκα ε πξνζθπγΪ Ϊ αλ 

απνξξηθζεΫ απηΪ απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδΫσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζΫζηαηαη νξηζηηθΪ.  

Αλ αζθεζεΫ εκπξφζεζκα πξνζθπγΪ, αλαζηΩιινληαη νη ζπλΩπεηεο ηεο απφθαζεο κΩρξη απηΪ λα 

νξηζηηθνπνηεζεΫ. 

 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ 

ΘΨζε δηαθνξΨ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβΨζεηο πνπ ζπλΨπηνληαη 

ζην πιαΫζην ηεο παξνχζαο δηαθΪξπμεο, επηιχεηαη κε ηελ Ψζθεζε πξνζθπγΪο Ϊ αγσγΪο ζην Γηνηθεηηθφ 

ΔθεηεΫν ηεο ΞεξηθΩξεηαο, ζηελ νπνΫα εθηειεΫηαη εθΨζηε ζχκβαζε, θαηΨ ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο 

παξ. 1 Ωσο θαη 6 ηνπ Ψξζξνπ 205Α ηνπ λ. 4412/201678.  

Ξξηλ απφ ηελ Ψζθεζε ηεο πξνζθπγΪο ζην Γηνηθεηηθφ ΔθεηεΫν πξνεγεΫηαη ππνρξεσηηθΨ ε ηΪξεζε ηεο 

ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζΫαο πνπ πξνβιΩπεηαη ζην Ψξζξν 205 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξΨγξαθν 5.3 

ηεο παξνχζαο, δηαθνξεηηθΨ ε πξνζθπγΪ απνξξΫπηεηαη σο απαξΨδεθηε.  

Αλ ν αλΨδνρνο ηεο ζχκβαζεο εΫλαη θνηλνπξαμΫα, ε πξνζθπγΪ αζθεΫηαη εΫηε απφ ηελ Ϋδηα εΫηε απφ φια 

ηα κΩιε ηεο.  

Γελ απαηηεΫηαη ε ηΪξεζε ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζΫαο αλ αζθεΫηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν αγσγΪ, ζην 

δηθφγξαθν ηεο νπνΫαο δελ ζσξεχεηαη αΫηεκα αθχξσζεο Ϊ ηξνπνπνΫεζεο δηνηθεηηθΪο πξΨμεο Ϊ 

παξΨιεηςεο. 

 

                                                           

78 Άξζξν 205Α ηνπ λ. 4412/2016.  
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6. ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ  

 

6.1  Ξαξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο  

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηΩιεζεο ηνπ Έξγνπ ζα γΫλεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε πνδνκψλ 

ΞιεξνθνξηθΪο & Δπηθνηλσληψλ ηνπ e-Δ.Φ.Θ.Α., ε νπνΫα θαη ζα εηζεγεΫηαη ζην αξκφδην απνθαηλφκελν 

φξγαλν γηα φια ηα δεηΪκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζΪθνπζα εθηΩιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 

θαη ζηελ εθπιΪξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιΪςε ησλ επηβεβιεκΩλσλ κΩηξσλ ιφγσ 

κε ηΪξεζεο ησλ σο Ψλσ φξσλ θαη ηδΫσο γηα δεηΪκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνΫεζε ηνπ αληηθεηκΩλνπ 

θαη παξΨηαζε ηεο δηΨξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ Ψξζξνπ 132 ηνπ λ.4412/16. 

6.2  Γηάξθεηα ζχκβαζεο  

6.2.1. Ζ δηΨξθεηα ηζρχνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα εΫλαη γηα δηΨζηεκα ελφο (1) Ωηνπο, κε 

δηθαΫσκα ηνπ e-Δ.Φ.Θ.Α. γηα παξΨηαζε ησλ ππεξεζηψλ γηα Ωλα (1) επηπιΩνλ Ωηνο. 

6.3 Ξαξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  

6.3.1. Ζ ΞαξαιαβΪ ηνπ Έξγνπ ζα γΫλεηαη αλΨ ηεηξΨκελν (4) κεηΨ απφ ζχληαμε Ξξαθηηθνχ απφ 

ΔπηηξνπΪ ΞαξαιαβΪο ε νπνΫα ζα απνηειεΫηαη απφ ππαιιΪινπο ηεο ΓεληθΪο Γηεχζπλζεο ΞιεξνθνξηθΪο 

θαη Δπηθνηλσληψλ θαη ε νπνΫα ζα ζπζηαζεΫ γηα ην ζθνπφ απηφ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 11, 

πεξ. δ ηνπ Ψξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/16, φπσο ηζρχεη. 

6.3.2  ΘαηΨ ηε δηαδηθαζΫα παξαιαβΪο δηελεξγεΫηαη ν απαηηνχκελνο Ωιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηε ζχκβαζε, κπνξεΫ δε λα θαιεΫηαη λα παξαζηεΫ θαη ν αλΨδνρνο. ΚεηΨ ηελ νινθιΪξσζε ηεο 

δηαδηθαζΫαο, ε επηηξνπΪ παξαιαβΪο: α) εΫηε παξαιακβΨλεη ηηο ζρεηηθΩο ππεξεζΫεο Ϊ παξαδνηΩα, 

εθφζνλ θαιχπηνληαη νη απαηηΪζεηο ηεο ζχκβαζεο ρσξΫο Ωγθξηζε Ϊ απφθαζε ηνπ απνθαηλνκΩλνπ 

νξγΨλνπ, β) εΫηε εηζεγεΫηαη γηα ηελ παξαιαβΪ κε παξαηεξΪζεηο Ϊ ηελ απφξξηςε ησλ παξερνκΩλσλ 

ππεξεζηψλ Ϊ παξαδνηΩσλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΨθνπο 3 θαη 4. Ρα αλσηΩξσ εθαξκφδνληαη θαη ζε 

ηκεκαηηθΩο παξαιαβΩο.  

6.3.3 Αλ ε επηηξνπΪ παξαιαβΪο θξΫλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζΫεο Ϊ ηα παξαδνηΩα δελ 

αληαπνθξΫλνληαη πιΪξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληΨζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλΪο 

παξαιαβΪο, πνπ αλαθΩξεη ηηο παξεθθιΫζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 

γλσκνδνηεΫ αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιΫζεηο επεξεΨδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ Ϊ παξαδνηΩσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαΫεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθΩο αλΨγθεο.  

6.3.4  Γηα ηελ εθαξκνγΪ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξΨθνπ νξΫδνληαη ηα αθφινπζα:  

α) Πηελ πεξΫπησζε πνπ δηαπηζησζεΫ φηη, δελ επεξεΨδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκΩλε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγΨλνπ, κπνξεΫ λα εγθξηζεΫ ε παξαιαβΪ ησλ ελ ιφγσ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ Ϊ παξαδνηΩσλ, κε Ωθπησζε επΫ ηεο ζπκβαηηθΪο αμΫαο, ε νπνΫα ζα πξΩπεη λα 

εΫλαη αλΨινγε πξνο ηηο δηαπηζησζεΫζεο παξεθθιΫζεηο. ΚεηΨ ηελ Ωθδνζε ηεο σο Ψλσ απφθαζεο, ε 

επηηξνπΪ παξαιαβΪο ππνρξενχηαη λα πξνβεΫ ζηελ νξηζηηθΪ παξαιαβΪ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ Ϊ 

παξαδνηΩσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληΨμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθΪο παξαιαβΪο, ζχκθσλα κε 

ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.  
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β) Αλ δηαπηζησζεΫ φηη επεξεΨδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκΩλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγΨλνπ απνξξΫπηνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζΫεο Ϊ ηα παξαδνηΩα, κε ηελ επηθχιαμε 

ησλ νξηδνκΩλσλ ζην Ψξζξν 220.  

6.3.5 Αλ παξΩιζεη ρξνληθφ δηΨζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηΨληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελΫα 

ππνβνιΪο ηνπ παξαδνηΩνπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΩα θαη δελ Ωρεη εθδνζεΫ πξσηφθνιιν παξαιαβΪο 

ηεο παξαγξΨθνπ 2 Ϊ πξσηφθνιιν κε παξαηεξΪζεηο ηεο παξαγξΨθνπ 3, 

6.3.6  ΑλεμΨξηεηα απφ ηελ, θαηΨ ηα αλσηΩξσ, απηνδΫθαηε παξαιαβΪ θαη ηελ πιεξσκΪ ηνπ αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε Ωιεγρνη απφ επηηξνπΪ πνπ ζπγθξνηεΫηαη κε 

απφθαζε ηνπ αξκνδΫνπ απνθαηλνκΩλνπ νξγΨλνπ, ζηελ νπνΫα δελ κπνξεΫ λα ζπκκεηΩρνπλ ν πξφεδξνο 

θαη ηα κΩιε ηεο επηηξνπΪο ηεο παξαγξΨθνπ 1. Ζ παξαπΨλσ επηηξνπΪ παξαιαβΪο πξνβαΫλεη ζε φιεο ηηο 

δηαδηθαζΫεο παξαιαβΪο πνπ πξνβιΩπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζπληΨζζεη ηα ζρεηηθΨ πξσηφθνιια. Ζ 

εγγπεηηθΪ επηζηνιΪ θαιΪο εθηΩιεζεο δελ επηζηξΩθεηαη πξηλ ηελ νινθιΪξσζε φισλ ησλ 

πξνβιεπνκΩλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειΩγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. ΝπνηαδΪπνηε 

ελΩξγεηα πνπ Ωγηλε απφ ηελ αξρηθΪ επηηξνπΪ παξαιαβΪο, δελ ιακβΨλεηαη ππφςε. 

 

6.4 Απφξξηςε παξαδνηέσλ - Αληηθαηάζηαζε 

Πε πεξΫπησζε νξηζηηθΪο απφξξηςεο νιφθιεξνπ Ϊ κΩξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε Ωθπησζε 

επΫ ηεο ζπκβαηηθΪο αμΫαο, κε απφθαζε ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο,  κπνξεΫ λα εγθξΫλεηαη αληηθαηΨζηαζε 

ησλ ππεξεζηψλ απηψλ κε Ψιια, πνπ λα εΫλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κΩζα ζε ηαθηΪ 

πξνζεζκΫα πνπ νξΫδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηΪ. Αλ ε αληηθαηΨζηαζε γΫλεηαη κεηΨ ηε ιΪμε ηεο 

ζπλνιηθΪο δηΨξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκΫα πνπ νξΫδεηαη γηα ηελ αληηθαηΨζηαζε δελ κπνξεΫ λα 

εΫλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθΪο δηΨξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλΨδνρνο ππφθεηηαη ζε 

πνηληθΩο ξΪηξεο, ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 218 ηνπ λ.4412/16 θαη ηελ παξΨγξαθν 5.2.2 ηεο παξνχζαο, 

ιφγσ εθπξφζεζκεο παξΨδνζεο. 

Αλ ν αλΨδνρνο δελ αληηθαηαζηΪζεη ηηο ππεξεζΫεο πνπ απνξξΫθζεθαλ κΩζα ζηελ πξνζεζκΫα πνπ ηνπ 

ηΨρζεθε θαη εθφζνλ Ωρεη ιΪμεη ε ζπλνιηθΪ δηΨξθεηα, θεξχζζεηαη Ωθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο 

πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.5 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο 

Ζ ηηκΪ πνπ αθνξΨ ζηα Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκΩλε παξνρΪ ππεξεζηψλ δελ 

αλαπξνζαξκφδεηαη. 

6.6 Ινηπνί φξνη  

Ζ ζπκκεηνρΪ ζηε δηαδηθαζΫα ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλεπΨγεηαη πιΪξε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρΪ ησλ 

φξσλ ηεο παξνχζαο ΓηαθΪξπμεο θαη ησλ ΞαξαξηεκΨησλ ηεο.  

                                           

Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ e-Δ.Φ.Θ.Α.  

          Ξ.ΓΝΦΔΜΖΠ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η – Δληαίν Δπξσπατθφ Έγγξαθν Ππκβάζεσλ (ΔΔΔΠ)79 

 
Πε ζπλεκκΩλν ειεθηξνληθφ αξρεΫν ηεο δηαθΪξπμεο πεξηιακβΨλνληαη:  

1. πφδεηγκα ηνπ Δπξσπατθνχ ΔληαΫνπ ΔγγξΨθνπ ΠπκβΨζεσλ ηεο δηαθΪξπμεο ζε κνξθΪ αξρεΫνπ pdf, 
ην νπνΫν απνηειεΫ αλαπφζπαζηφ ηεο κΩξνο, φπσο πξνβιΩπεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 3 ηνπ Ψξζξνπ 79 ηνπ 
λ. 4412/2016 φπσο Ωρεη ηξνπνπνηεζεΫ κε ηνλ λφκν 4497/2017.  

2. Ρν Δπξσπατθφ ΔληαΫν Έγγξαθν ΠπκβΨζεσλ ηεο δηαθΪξπμεο, ζε κνξθΪ αξρεΫνπ .xml, ην νπνΫν ζα 
κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηΪζνπλ νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο, πξνθεηκΩλνπ λα ζπληΨμνπλ ηε ζρεηηθΪ 
απΨληεζε ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79

 Σο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο υμβάςεων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςε μορφι αρχείου .xml,κα μποροφν να το χρθςιμοποιιςουν 
οι οικονομικοί φορείσ, προκειμζνου να ςυντάξουν τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ – Αλαιπηηθή Ξεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Νηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο 

Πχκβαζεο 

 

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ - ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ  

ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΡΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ        

ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΔΘΛΗΘΝ ΦΝΟΔΑ 

ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΡΝ  e-Δ.Φ.Θ.Α. 

 

1. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ 

ΑληηθεΫκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε Ξαξνρή πεξεζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ Θεληξηθνχ 

Κεραλνγξαθηθνχ Δμνπιηζκνχ ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζε δχν (2) 

θαηεγνξίεο εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ ΞΫλαθα πνπ αθνινπζεΫ: 

Θαηεγνξία Α 
ΞαξνρΪ πεξεζηψλ ζπληΪξεζεο ηνπ Δμνπιηζκνχ, φπσο απηφο 

παξνπζηΨδεηαη ζηνλ Ξίλαθα 1 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Α, θαζψο θαη ηνπ 

Ιεηηνπξγηθνχ Ππζηήκαηνο Ϊ/ θαη ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ (γηα φζα 

εΫδε ηνπ ΞΫλαθα 1 ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Α Ωρνπλ ηε ιΩμε “ΛΑΗ” ζηε ζηΪιε 

“ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΑΟΑΓΥΓΗΘΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ”) 

Θαηεγνξία Β 
ΞαξνρΪ πεξεζηψλ ζπληΪξεζεο ηνπ Δμνπιηζκνχ, φπσο απηφο 

παξνπζηΨδεηαη ζηνλ Ξίλαθα 2 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Α, θαζψο θαη ηνπ 

Ιεηηνπξγηθνχ Ππζηήκαηνο Ϊ/ θαη ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ (γηα φζα 

εΫδε ησλ ΞΫλαθα 2 ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Α Ωρνπλ ηε ιΩμε “ΛΑΗ” ζηε ζηΪιε 

“ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΑΟΑΓΥΓΗΘΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ”) 

 

 Ρν ζχλνιν ηνπ ππφ ζπληΪξεζε Θεληξηθνχ Δμνπιηζκνχ ηνπ e-Δ.Φ.Θ.Α. απνηππψλεηαη ζην 

ζπλεκκΩλν ΞαξΨξηεκα Α (ΞΫλαθαο 1 θαη 2).  

Νη ππνςΪθηνη ζπκκεηΩρνληεο κπνξνχλ λα θαηαζΩζνπλ πξνζθνξΨ  γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ 

(Δμνπιηζκφο ηνπ Ξίλαθα 1 θαη Δμνπιηζκφο ηνπ Ξίλαθα 2)  ή γηα θάζε επηκέξνπο θαηεγνξία 

(Δμνπιηζκφο ηνπ Ξίλαθα 1 ή Δμνπιηζκφο ηνπ Ξίλαθα 2).  

Ξξνζθνξά γηα Ππληήξεζε κέξνπο κφλν ηνπ Δμνπιηζκνχ κηαο θαηεγνξίαο δε ζα γίλεηαη 

δεθηή.  

ΘξηηΪξην θαηαθχξσζεο εΫλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 

ηεο ηηκήο αλά θαηεγνξία. 
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2. ΦΗΠΡΑΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ  - ΠΘΝΞΗΚΝΡΖΡΑ 

Έπεηηα απφ ηελ ελνπνΫεζε ησλ Ξιεξνθνξηαθψλ ΠπζηεκΨησλ ησλ πξψελ ΦνξΩσλ ΘνηλσληθΪο 

ΑζθΨιηζεο, θξΫλεηαη απνιχησο επηβεβιεκΩλε ε εμαζθΨιηζε ππεξεζηψλ ζπληΪξεζεο ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ Θεληξηθνχ Κεραλνγξαθηθνχ Δμνπιηζκνχ πνπ πεξηΪιζε ζηνλ e-ΔΦΘΑ, 

πξνθεηκΩλνπ λα επηηεπρζεΫ ε εχξπζκε θαη νκαιΪ ιεηηνπξγΫα ησλ ΠπζηεκΨησλ ηνπ. Ζ αλΨγθε 

δε γηα ηελ χπαξμε λΩαο ζχκβαζεο ζπληΪξεζεο ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ εΫλαη επηηαθηηθΪ, 

δεδνκΩλνπ φηη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο ηζρχνο ηεο ππΨξρνπζαο ζπκβΨζεο ζπληΪξεζεο (ΦΞ 

6/19 κε ηελ εηαηξΫα COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.) ιΪγεη ζηηο 05/08/2021, νπφηε θαη 

θηλδπλεχεη λα κεΫλεη εθηφο ζπληΪξεζεο ην ζχλνιν ηνπ Θεληξηθνχ Κεραλνγξαθηθνχ 

Δμνπιηζκνχ. 

3. ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ-ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

Νη παξερφκελεο απφ ηνλ ΑλΨδνρν ππεξεζΫεο, ζην πιαΫζην ηεο ζπληΪξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, αθνξνχλ: 

A. Ξξνιεπηηθή ζπληήξεζε, ε νπνΫα ζα εθηειεΫηαη κΫα (1) θνξΨ ην Ωηνο, θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο κε ππεχζπλνπο ηνπ ΦνξΩα. Κε ηνλ φξν ΞξνιεπηηθΪ ΠπληΪξεζε πεξηγξΨθεηαη 

κηα ππεξεζΫα ε νπνΫα ζθνπφ Ωρεη κΩζσ ζπγθεθξηκΩλσλ δηαδηθαζηψλ θαη ελεξγεηψλ λα 

ιεηηνπξγΪζεη πξνιεπηηθΨ ζε πηζαλΨ πξνβιΪκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ απφ ηε 

ζπλερΪ ρξΪζε απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ ψζηε λα δηαηεξΪζεη ζε πςειφ επΫπεδν ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θαιππηφκελνπ κε απηΪ ηελ ππεξεζΫα εμνπιηζκνχ. ΞξνιεπηηθΪ 

ΠπληΪξεζε ζα πξαγκαηνπνηεΫηαη ζε φιν ηνλ εμνπιηζκφ πνπ αλαθΩξεηαη ζηνπο ΞΫλαθεο 1 θαη 2 

ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Α. 

B. Δπαλνξζσηηθή ζπληήξεζε, ε νπνΫα δηελεξγεΫηαη ζε πεξΫπησζε βιΨβεο, Ωπεηηα απφ ζρεηηθΪ 

εηδνπνΫεζε απφ ηνλ e-ΔΦΘΑ, κΩζσ ηνπ ΓξαθεΫνπ Άκεζεο ΒνΪζεηαο ηνπ Αλαδφρνπ. 

ΔπαλνξζσηηθΪ ΠπληΪξεζε ζα πξαγκαηνπνηεΫηαη ζε φιν ηνλ εμνπιηζκφ πνπ αλαθΩξεηαη ζηνπο 

ΞΫλαθεο 1 θαη 2 ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Α.  

Πεκεηψλεηαη φηη ζηα εΫδε ησλ ΞηλΨθσλ 1 θαη 2 ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Α πνπ Ωρνπλ ηε ιΩμε “ΛΑΗ” 

ζηε ζηΪιε “ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΑΟΑΓΥΓΗΘΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ” απαηηεΫηαη θαη ε ζΩζε ηνπ 

κεραλΪκαηνο ζε πιΪξε παξαγσγηθΪ ιεηηνπξγΫα. 

Αλαιπηηθφηεξα: 

Α. Νη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζα πξνγξακκαηΫδνληαη απφ θνηλνχ κεηαμχ ηνπ 

αλαδφρνπ θαη  ππαιιΪισλ ηεο Γ/λζεο πνδνκψλ  ΞιεξνθνξηθΪο θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο ΓεληθΪο 

Γ/λζεο ΞιεξνθνξηθΪο θαη Δπηθνηλσληψλ ηνπ e-ΔΦΘΑ. Νη εξγαζΫεο πξνιεπηηθΪο ζπληΪξεζεο ζα 

εθηεινχληαη κηα (1) θνξά ην ρξφλν, εθηφο σξαξΫνπ θαλνληθΪο ιεηηνπξγΫαο ηνπ e-ΔΦΘΑ.  

ΠεκαληηθΪ παξΨκεηξν ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ ζα απνηειεΫ ε δηαζθΨιηζε φηη 

ζα επηηπγρΨλεηαη ε ειΨρηζηε δπλαηΪ δηαηΨξαμε ηεο θαλνληθΪο ιεηηνπξγΫαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 



Σελίδα 70 

ΦνξΩα. Ρν ρξνλνπξφγξακκα εθηΩιεζεο ησλ εξγαζηψλ πξνιεπηηθΪο ζπληΪξεζεο ζα ζπληΨζζεηαη 

απφ ηνλ ΑλΨδνρν θΨζε θνξΨ πνπ απαηηεΫηαη πξνιεπηηθΪ ζπληΪξεζε θαη ζα επηθπξψλεηαη απφ ηνλ e-

ΔΦΘΑ. 

ΞξνιεπηηθΪ ζπληΪξεζε ζα πξαγκαηνπνηεΫηαη ζην ζχλνιν ηνπ Δμνπιηζκνχ, πνπ αλαθΩξεηαη ζηνπο 

ΞΫλαθεο 1 θαη 2 ηνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ Α θαη ζα πεξηιακβΨλεη: 

Θεληξηθά ζπζηήκαηα (Servers) θαη νη πεξηθεξεηαθέο ηνπο ζπζθεπέο (ΚνλΨδεο ηαηληψλ 

θαη δΫζθσλ): Νη βαζηθΩο εξγαζΫεο πνπ ζα εθηεινχληαη θαηΨ ηελ επΫζθεςε ηνπ κεραληθνχ 

ζπληΪξεζεο ζα πεξηιακβΨλνπλ: 

 ΑλΨιπζε ησλ πηζαλψλ πξνβιεκΨησλ πνπ Ωρνπλ θαηαγξαθεΫ ζην ηζηνξηθφ ζπκβΨλησλ 

(“Hardware History Log”) ηνπ ζπζηΪκαηνο απφ ηελ ηειεπηαΫα επΫζθεςε ηνπ ηερληθνχ ηνπ 

Αλαδφρνπ. 

 Δπηζεψξεζε φισλ ησλ επηκΩξνπο κνλΨδσλ – Έιεγρνο ησλ δηαθφξσλ ελδεΫμεσλ (LEDs), ησλ 

ηξνθνδνηηθψλ, ησλ fans, θιπ. ΑληηθαηΨζηαζε πξνβιεκαηηθψλ Ϊ θζαξκΩλσλ πιηθψλ. 

 Δπηζεψξεζε ηεο ιεηηνπξγΫαο ηνπ ζπζηΪκαηνο 

 ΔθηΩιεζε ησλ “self-test” δηαγλσζηηθψλ 

 Θαζαξηζκφο εμσηεξηθψλ /εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ, φπνπ εΫλαη δπλαηΪ 

 Θαζαξηζκφο ησλ κνλΨδσλ ηαηληψλ 

 Έιεγρνο Δμνπιηζκνχ πνπ απαηηεΫ εηδηθΪ ξχζκηζε θαη εθ λΩνπ ξχζκηζε εθφζνλ απαηηεΫηαη 

 Έιεγρνο ηεο ζπλνιηθΪο απφδνζεο 

 ΔλεκΩξσζε ηνπ αξρεΫνπ θαηαγξαθΪο ζπκβΨλησλ ζπζηΪκαηνο (“System History Log”)  

 

Δθηππσηέο 

Ζ πξνιεπηηθΪ ζπληΪξεζε γηα ηνπο εθηππσηΩο ζα ζπλΫζηαηαη ζηνλ θαζαξηζκφ φισλ ησλ ηκεκΨησλ 

ηνπ εθηππσηΪ, ζηε ιΫπαλζε ησλ θηλνπκΩλσλ κεξψλ (φπνπ επηηξΩπεηαη), ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ 

θεθαιψλ αλΨγλσζεο κε ηα θαηΨιιεια πιηθΨ θαζαξηζκνχ θαη γεληθφηεξα ζηνλ Ωιεγρν θαιΪο 

ιεηηνπξγΫαο ησλ εθηππσηψλ. 

 

Γηθηπαθφο εμνπιηζκφο: Νη βαζηθΩο εξγαζΫεο πνπ ζα εθηεινχληαη θαηΨ ηελ επΫζθεςε ηνπ κεραληθνχ 

ζπληΪξεζεο ζα πεξηιακβΨλνπλ: 

 ΑλΨιπζε ησλ πηζαλψλ πξνβιεκΨησλ πνπ Ωρνπλ θαηαγξαθεΫ ζην ηζηνξηθφ ζπκβΨλησλ 

(“Hardware History Log”) ηνπ ζπζηΪκαηνο απφ ηελ ηειεπηαΫα επΫζθεςε ηνπ ηερληθνχ ηνπ 

Αλαδφρνπ. 

 Δπηζεψξεζε φισλ ησλ επηκΩξνπο κνλΨδσλ – Έιεγρνο ησλ δηαθφξσλ ελδεΫμεσλ (LEDs), ησλ 

ηξνθνδνηηθψλ, ησλ fans, θιπ. ΑληηθαηΨζηαζε πξνβιεκαηηθψλ Ϊ θζαξκΩλσλ πιηθψλ. 

 Δπηζεψξεζε ηεο ιεηηνπξγΫαο ηνπ ζπζηΪκαηνο 

 ΔθηΩιεζε ησλ “self-test” δηαγλσζηηθψλ 

 Θαζαξηζκφο εμσηεξηθψλ /εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ, φπνπ εΫλαη δπλαηΪ 
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 Έιεγρνο ηεο ζπλνιηθΪο απφδνζεο 

 ΔλεκΩξσζε ηνπ αξρεΫνπ θαηαγξαθΪο ζπκβΨλησλ ζπζηΪκαηνο (“System History Log”) 

Γηα ηηο αλΨγθεο ηεο πξνιεπηηθΪο ζπληΪξεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεΫ, εθηφο απφ ηε δηαδηθαζΫα επηηφπησλ 

ειΩγρσλ, θαη ε δπλαηφηεηα εθηΩιεζεο εμ’ απνζηΨζεσο (remote) δηαγλσζηηθψλ. ΠπγθεθξηκΩλα, ζην 

πιαΫζην ηεο αλαθεξφκελεο ζπληΪξεζεο, ν ΑλΨδνρνο ζα αθνινπζεΫ ηε δηαδηθαζΫα ηήιε-

επηηήξεζεο, δειαδΪ ηεο εμ΄ απνζηΨζεσο πξφζβαζεο. Ξξφθεηηαη γηα πξνγξακκαηηζκΩλε εθηΩιεζε 

εμ’ απνζηΨζεσο (remote) ειΩγρσλ, ζχκθσλα κε ηα παξαθΨησ: 

 Νη δηαγλσζηηθνΫ Ωιεγρνη εθηεινχληαη ζε κε εξγΨζηκεο ψξεο θαη εκΩξεο, βΨζεη 

πξνζπκθσλεκΩλνπ (κεηαμχ Αλαδφρνπ θαη e-ΔΦΘΑ) ρξνληθνχ πιΨλνπ εξγαζηψλ. 

 Ρα απνηειΩζκαηα ησλ δηαγλσζηηθψλ ειΩγρσλ θαηαρσξνχληαη ζην ζρεηηθφ αξρεΫν 

παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπζηΪκαηνο. 

 Πε πεξΫπησζε δηΨγλσζεο επηθεΫκελεο βιΨβεο δξνκνινγεΫηαη απηφκαηα ε δηαδηθαζΫα ιΪςεο 

ζρεηηθψλ πξνιεπηηθψλ κΩηξσλ θαη παξΨιιεια ελεκεξψλεηαη ε ΓεληθΪ Γ/λζε ΞιεξνθνξηθΪο 

θαη Δπηθνηλσληψλ ηνπ e-ΔΦΘΑ. 

Ν ΑλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεΫ θΨθειν πξνιεπηηθΪο ζπληΪξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, ν νπνΫνο 

ζα ελεκεξψλεηαη κεηΨ ην πΩξαο ησλ εξγαζηψλ. Πε πεξΫπησζε πνπ θαηΨ ηελ πξνιεπηηθΪ ζπληΪξεζε 

δηαπηζησζεΫ νπνηαδΪπνηε βιΨβε Ϊ δπζιεηηνπξγΫα, ν ΑλΨδνρνο πξνβαΫλεη ζηε πξνβιεπφκελε 

δηαδηθαζΫα επαλνξζσηηθΪο ζπληΪξεζεο.  

Πηηο πεξηπηψζεηο  πνπ δελ πξαγκαηνπνηεΫηαη ε πξνιεπηηθΪ ζπληΪξεζε ζε πνζνζηφ πΨλσ ηνπ 10% 

ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πεξηγξΨθεηαη ζηνπο ΞΫλαθεο 1 θαη 2 ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Α, ε ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ 

δηαηεξεΫ ην δηθαΫσκα θαηΨπησζεο, ρσξΫο δηθαζηηθΪ Ϊ Ψιιε ελΩξγεηα, ηεο εγγχεζεο θαιΪο εθηΩιεζεο 

ηεο ζπληΪξεζεο. 

 

Β. Νη εξγαζίεο επαλνξζσηηθήο ζπληήξεζεο πεξηιακβΨλνπλ επηζθεπΪ Ϊ αληηθαηΨζηαζε ηνπ 

κΩξνπο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ παξνπζΫαζε βιΨβε (αθνξΨ φιν ηνλ εμνπιηζκφ πνπ παξνπζηΨδεηαη 

ζηνπο ΞΫλαθεο 1 θαη 2 ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Α). ΔπηπιΩνλ ζε πεξΫπησζε εξγαζηψλ επαλνξζσηηθΪο 

ζπληΪξεζεο γηα εμνπιηζκφ πνπ αλαθΩξεηαη ζηνπο ΞΫλαθεο 1 θαη 2Α, εάλ απαηηείηαη, ζα πξΩπεη ν 

ΑλΨδνρνο ηνπ Ωξγνπ λα επαλαθΩξεη ην ζχλνιν ηνπ Ινγηζκηθνχ, δειαδΪ ην Ιεηηνπξγηθφ Πχζηεκα, 

ηε ΒΨζε ΓεδνκΩλσλ Ϊ / θαη νπνηνδΪπνηε Ψιιν software εΫλαη εγθαηεζηεκΩλν θαη απαηηεΫηαη γηα ηελ 

ιεηηνπξγΫα ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εθαξκνγψλ (γηα φζα εΫδε ησλ ΞηλΨθσλ 1 θαη 2 ηνπ 

ΞαξαξηΪκαηνο Α Ωρνπλ ηε ιΩμε “ΛΑΗ” ζηε ζηΪιε “ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΑΟΑΓΥΓΗΘΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ”), 

ψζηε ην ζχζηεκα λα επαλΩιζεη ζε θαηΨζηαζε πιΪξνπο θαη θαιΪο ιεηηνπξγΫαο.  

Πε πεξΫπησζε αληηθαηΨζηαζεο νιφθιεξεο κνλΨδαο, απηΪ γΫλεηαη κε Ψιιε ηζνδχλακε Ϊ θαιχηεξε. Ζ 

κνλΨδα ηελ νπνΫα ζα πξνζθΩξεη ν ΑλΨδνρνο πξνο αληηθαηΨζηαζε, ζα πξΩπεη λα Ωρεη ειεγρζεΫ ψζηε 

λα ππΨξρεη απφιπηε ζπκβαηφηεηα ζε Ι.Π θαη Β.Γ κε ην ζχζηεκα πνπ πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηΪζεη. 

Ζ λΩα κνλΨδα απφ ηελ εγθαηΨζηαζΪ ηεο πεξηΩξρεηαη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ e-ΔΦΘΑ, 



Σελίδα 72 

ζπκπιεξψλνληαο ηα απαξαΫηεηα ζηνηρεΫα (Ρχπνο, Αξ. ΠεηξΨο θιπ.) ζην ΓειηΫν ΔπηζθεπΪο θαη 

ΠπληΪξεζεο ηεο εγθαηΨζηαζεο θαη ζα εληΨζζεηαη ζην ηξΩρσλ ζπκβφιαην ζπληΪξεζεο.  

Ρν κΩξνο ηνπ εμνπιηζκνχ Ϊ αθφκα θαη νιφθιεξε ε κνλΨδα πνπ αληηθαζΫζηαηαη ζα εληΨζζεηαη 

Ψκεζα ζην ηξΩρνλ ζπκβφιαην ζπληΪξεζεο. ΚεηΨ ηηο εξγαζΫεο επαλνξζσηηθΪο ζπληΪξεζεο, 

εθηεινχληαη, παξνπζΫα ππεπζχλνπ ηερληθνχ ηνπ e-ΔΦΘΑ, φινη νη αλαγθαΫνη Ωιεγρνη, ψζηε λα 

δηαπηζησζεΫ ε θαιΪ ιεηηνπξγΫα ηεο κνλΨδαο πνπ επηζθεπΨζηεθε Ϊ αληηθαηαζηΨζεθε. 

Πεκεηψλνπκε φηη ζε servers πνπ πεξηγξΨθνληαη ζηνπο ΞΫλαθεο ηνπ κερ/θνχ εμνπιηζκνχ εΫλαη 

εγθαηεζηεκΩλεο θαη ιεηηνπξγνχλ εζσηεξηθΩο Ϊ εμσηεξηθΩο κνλΨδεο ηαηληψλ backup. Πε πεξΫπησζε 

βιΨβεο ηεο ζπζθεπΪο ν ΑλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα ηελ επηζθεπΨζεη εΨλ εΫλαη εθηθηφ. ΔΨλ δελ εΫλαη 

εθηθηφ ν ΑλΨδνρνο ζα πξνρσξΪζεη ζε αληηθαηΨζηαζΪ ηεο κε Ϋδηα Ϊ λεφηεξεο ηερλνινγΫαο. ΔΨλ ε 

ζπζθεπΪ backup εΫλαη λεφηεξεο ηερλνινγΫαο ν ΑλΨδνρνο ζα πξΩπεη λα ηελ ζπλδΩζεη θαη λα ηελ 

ζΩζεη ζε ιεηηνπξγΫα ψζηε λα κπνξεΫ λα πξαγκαηνπνηεζεΫ backup απφ ηνλ / ηνπο server πνπ 

εμππεξεηνχζε ε ζπγθεθξηκΩλε ζπζθεπΪ. ΔπηπιΩνλ, ζε πεξΫπησζε πνπ ε ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ δε 

δηαζΩηεη ηαηλΫεο γηα ηελ θαηλνχξγηα ζπζθεπΪ, ν ΑλΨδνρνο ζα πξΩπεη λα δηαζΩζεη αλΨινγν αξηζκφ 

θαζεηψλ ψζηε λα θαιχςεη ηνλ ΦνξΩα γηα δηΨζηεκα ελφο Ωηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζΫεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεΫ ν ΦνξΩαο. 

Πην πιαΫζην ηεο επαλνξζσηηθΪο ζπληΪξεζεο, ν ΑλΨδνρνο ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ, 

εάλ ην επηζπκεί ρσξίο λα είλαη απαηηεηφ, γηα λα θαιχςεη ελδερφκελν down time ζε Ωλα 

παξαγσγηθφ ζχζηεκα (θαη κφλν γηα φζα εΫδε ησλ ΞηλΨθσλ 1 θαη 2.Α ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Α Ωρνπλ ηε 

ιΩμε “ΛΑΗ” ζηε ζηΪιε “ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΑΟΑΓΥΓΗΘΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ”), Ωρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζθΩξεη ηνλ θαηΨιιειν εμνπιηζκφ, ηνλ νπνΫν ζα εγθαηαζηΪζεη ζην θηΫξην ηεο νδνχ 

Ξαπαδηακαληνπνχινπ 87, ζηνλ 1ν φξνθν. Ν εμνπιηζκφο απηφο ζα παξακεηξνπνηεζεΫ, Ωηζη ψζηε λα 

Ωρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εγθαηαζηΪζεη – παξακεηξνπνηΪζεη - λα κεηαθΩξεη ην ιεηηνπξγηθφ 

πεξηβΨιινλ ελφο server πνπ Ωρεη παξνπζηΨζεη βιΨβε Ϊ φρη, ζε εηθνληθΪ κεραλΪ (virtual machine) 

ζηνλ λΩν εμνπιηζκφ. Θα πξΩπεη ν εμνπιηζκφο ινηπφλ πνπ ζα πξνζθΩξεη ν ΑλΨδνρνο λα θαιχπηεη 

απφιπηα ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ηηο απαηηΪζεηο γηα ηελ ζσζηΪ ιεηηνπξγΫα φινπ ηνπ 

πεξηβΨιινληνο ην νπνΫν ζα κεηαθεξζεΫ εθεΫ, ρσξΫο λα παξνπζηΨδνληαη πξνβιΪκαηα ζηελ ρξΪζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ (ΒΨζε ΓεδνκΩλσλ, Δθαξκνγψλ, θ.α) απφ ηνπο ρξΪζηεο, Ωρνληαο ην εηθνληθφ πεξηβΨιινλ 

ηηο Ϋδηεο ιεηηνπξγηθΩο επηδφζεηο θαη’ ειΨρηζηνλ ηνπ θπζηθνχ κεραλΪκαηνο πνπ ζα αληηθαηαζηΪζεη. 

Ν εμνπιηζκφο απφ ηελ εγθαηΨζηαζΪ ηνπ πεξηΩξρεηαη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ e-ΔΦΘΑ, 

ζπκπιεξψλνληαο ηα απαξαΫηεηα ζηνηρεΫα (Ρχπνο, Αξ. ΠεηξΨο θιπ.) ζην αληΫζηνηρν ΓειηΫν ηεο 

εγθαηΨζηαζεο θαη ζα εληΨζζεηαη ζην ηξΩρνλ ζπκβφιαην ζπληΪξεζεο. 

Ν ΑλΨδνρνο ζα πξΩπεη λα απνδεΫμεη ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηΨιιεια εξγαιεΫα – κεηξνπξνγξΨκκαηα 

φηη ν εμνπιηζκφο, ν νπνΫνο πξνζθΩξεη, εΫλαη αλψηεξνο ηερλνινγηθΨ θαη λα ηεθκεξηψζεη φηη ην 

πεξηβΨιινλ θαη νη εθαξκνγΩο πνπ πξφθεηηαη λα κεηαθΩξεη θαη λα εγθαηαζηΪζεη απφ ηνλ παιαηφ 

server, ζα ιεηηνπξγΪζνπλ ρσξΫο πξνβιΪκαηα. 
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ΔΫλαη πνιχ ζεκαληηθφ ν εμνπιηζκφο ηνλ νπνΫν ζα πξνζθΩξεη ν ΑλΨδνρνο γηα δεκηνπξγΫα θαη 

ζπγθΩληξσζε εηθνληθψλ κεραλψλ ζε αληηθαηΨζηαζε παιαηφηεξσλ server, λα κπνξεΫ λα θαιχςεη 

ηερληθΨ θαη ιεηηνπξγηθΨ φια ηα πεξηβΨιινληα ηα νπνΫα ζα κεηαθεξζνχλ εθεΫ δηαηεξψληαο πΨληα 

πςειΪ δηαζεζηκφηεηα, γηα απνθπγΪ ηερληθψλ πξνβιεκΨησλ ηα νπνΫα ζα κπνξνχλ λα ζΩζνπλ εθηφο 

ιεηηνπξγΫαο ηηο εηθνληθΩο κεραλΩο θαη ηα πεξηβΨιινληα κε ηηο εθαξκνγΩο πνπ ζα εΫλαη 

εγθαηεζηεκΩλεο θαη ζα ιεηηνπξγνχλ ζε απηΩο. Ν εμνπιηζκφο, ν νπνΫνο ζα ζπγθεληξψλεη ηηο 

εηθνληθΩο κεραλΩο  καδΫ κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηΨ ηνπο, ζα πξΩπεη λα ππεξθαιχπηεη ζε επηδφζεηο ην 

ζχλνιν ησλ θπζηθψλ κεραλψλ πνπ αληηθαηαζηΪζεη. 

Πηνπο ΞΫλαθεο 1 θαη 2.Α, θαη κφλν γηα ηα ζπζηΪκαηα γηα ηα νπνΫα ν ΑλΨδνρνο εΫλαη ππεχζπλνο γηα 

ηελ απνθαηΨζηαζε ηεο παξαγσγηθΪο ιεηηνπξγΫαο, ζα δνζεΫ πεξΫνδνο πξνζαξκνγΪο 20 εκεξψλ πξηλ 

ηζρχζνπλ νη ξΪηξεο κε απνθαηΨζηαζεο κΫαο βιΨβεο ζε ζπγθεθξηκΩλν ρξνληθφ δηΨζηεκα ην νπνΫν 

νξΫδεηαη ζαθψο ζηνπο παξαπΨλσ ΞΫλαθεο. Πην δηΨζηεκα ησλ 20 εκεξψλ ν ΑλΨδνρνο, ζε πεξΫπησζε 

βιΨβεο ζα πξΩπεη λα αληαπνθξηζεΫ θαλνληθΨ γηα ηελ απνθαηΨζηαζΪ ηεο, ρσξΫο λα ιΨβεη ππφςε ηνπ 

ηνλ ρξφλν απνθαηΨζηαζεο βιΨβεο φπσο νξΫδεηαη ζηνπο ΞΫλαθεο 1 θαη 2.Α.  

Απφ ηα παξαπΨλσ εμαηξνχληαη νη  server κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα AIX, SCO UNIX θαη ΒΨζε 

ΓεδνκΩλσλ INFORMIX, ORACLE, UNIFY. Γηα ηα ζπζηΪκαηα απηΨ ιφγσ παιαηφηεηαο ζα δνζνχλ 

ζηνλ ΑλΨδνρν 45 εκΩξεο πεξΫνδνο πξνζαξκνγΪο πξηλ ηζρχζνπλ νη ξΪηξεο κε απνθαηΨζηαζεο κΫαο 

βιΨβεο ζε ζπγθεθξηκΩλν ρξνληθφ δηΨζηεκα ην νπνΫν νξΫδεηαη ζαθψο ζηνπο παξαπΨλσ ΞΫλαθεο. Πην 

δηΨζηεκα απηφ ν ΑλΨδνρνο ζα πξΩπεη λα κειεηΪζεη, λα θαηαιΪμεη θαη λα παξαδψζεη ζηελ 

ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ ζρΩδην επαλνξζσηηθΪο ζπληΪξεζεο γηα ηνλ ζπγθεθξηκΩλν εμνπιηζκφ (ιηθφ – 

Ινγηζκηθφ) ζε πεξΫπησζε βιΨβεο. Πε απηφ ην δηΨζηεκα ησλ 45 εκεξψλ ν ΑλΨδνρνο, ζε πεξΫπησζε 

βιΨβεο ζα πξΩπεη λα αληαπνθξηζεΫ θαλνληθΨ γηα ηελ απνθαηΨζηαζΪ ηεο, ρσξΫο λα ιΨβεη ππφςε ηνπ 

ηνλ ρξφλν απνθαηΨζηαζεο βιΨβεο φπσο νξΫδεηαη ζηνπο ΞΫλαθεο 1 θαη 2.Α θαη κφλν γηα ηα αλσηΩξσ 

ιεηηνπξγηθΨ ζπζηΪκαηα. 

 

Πην πιαΫζην ηεο επαλνξζσηηθΪο ζπληΪξεζεο ν ΑλΨδνρνο εθηφο απφ ηελ επηηφπηα αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιΪκαηνο, δχλαηαη λα αθνινπζεΫ θαη ηηο δηαδηθαζΫεο ηειε-δηΨγλσζεο, ηειε-επΩκβαζεο θαη ηειε-

βνΪζεηαο (Δμ΄ ΑπνζηΨζεσο Ξξφζβαζε), φπνπ απηφ εΫλαη εθηθηφ, σο εμΪο:  

 Ρειε-δηάγλσζε 

 Ν ΑλΨδνρνο ζπλδΩεηαη εμ’ απνζηΨζεσο ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ e-ΔΦΘΑ κεηΨ απφ ζρεηηθΪ 

θιΪζε αλαθνξΨο πξνβιΪκαηνο ζην Helpdesk.  

 Δθηεινχληαη ζρεηηθνΫ δηαγλσζηηθνΫ Ωιεγρνη ζην ζχζηεκα. 

 ΞξνζδηνξΫδεηαη κε ηελ εθηθηΪ αθξΫβεηα ην πξφβιεκα θαη νη αηηΫεο πνπ ην πξνθΨιεζαλ. 

 Θαηαρσξνχληαη νη ιφγνη πνπ νδΪγεζαλ ζηελ εμ’ απνζηΨζεσο ζχλδεζε, θαζψο θαη νη 

ελΩξγεηεο πνπ Ωγηλαλ θαη ηα απνηειΩζκαηα πνπ πξνΩθπςαλ. 
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 Ρειε-επέκβαζε 

 ΔπηρεηξεΫηαη ε επΫιπζε ηνπ πξνβιΪκαηνο, ην νπνΫν Ωρεη αλαθεξζεΫ ζην Helpdesk ηνπ 

Αλαδφρνπ Ϊ Ωρεη δηαπηζησζεΫ ζην πιαΫζην ησλ πξνγξακκαηηζκΩλσλ επηζθΩςεσλ. 

 Νη ιφγνη θαη ηα απνηειΩζκαηα νπνηαζδΪπνηε ηειεπξφζβαζεο θαηαρσξνχληαη ζην ζρεηηθφ 

αξρεΫν παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπζηΪκαηνο. 

 Πε πεξΫπησζε αδπλακΫαο επΫιπζεο ηνπ πξνβιΪκαηνο κε ηε δηαδηθαζΫα απηΪ, δξνκνινγεΫηαη 

επΫζθεςε ηερληθνχ. 

Ρειε-βνήζεηα 

 ΚεηΨ απφ ζρεηηθφ αΫηεκα, ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ζπλδΩεηαη ζην ζχζηεκα 

πξνθεηκΩλνπ λα πξνζθΩξεη βνΪζεηα ζην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ e-ΔΦΘΑ. 

 

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΒΙΑΒΖΠ 

Ζ απνθαηΨζηαζε ησλ βιαβψλ θαη πξνβιεκΨησλ ιεηηνπξγΫαο πνπ ζα παξνπζηΨδνληαη ζε κΩξνο ηνπ 

εμνπιηζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεΫηαη εΫηε:  

 Κε ηελ επΫ ηφπνπ (On-Site) επΫζθεςε εμεηδηθεπκΩλνπ ηερληθνχ ηεο αλαδφρνπ εηαηξεΫαο ζην 

αληΫζηνηρν ζεκεΫν εγθαηΨζηαζεο, θαηφπηλ Ωγγξαθεο Ϊ ηειεθσληθΪο εηδνπνΫεζεο γηα ηελ 

αλαγγειΫα ηεο βιΨβεο/πξνβιΪκαηνο απφ ηελ ππεξεζΫα.  

 Κε απνκαθξπζκΩλε βνΪζεηα πνπ ζα παξΩρεηαη κΩζσ ηεο ιεηηνπξγΫαο  απφ ηνλ αλΨδνρν 

ΓξαθεΫνπ ΖelpDesk, κε ηε κνξθΪ νδεγηψλ (πρ πξνθνξηθΨ κΩζσ ηειεθψλνπ Ϊ εγγξΨθσο κΩζσ 

Φαμ/Ζιεθηξνληθνχ ΡαρπδξνκεΫνπ Ϊ Ψιισλ εθαξκνγψλ) πξνο ηνλ αξκφδην ππΨιιειν ηνπ e-

ΔΦΘΑ, ν νπνΫνο ζα Ωρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην ζεκεΫν βιΨβεο. Ζ ππεξεζΫα ιΪςεο 

βιαβψλ ζα πξΩπεη λα εΫλαη δηαζΩζηκε φιεο ηηο εξγΨζηκεο εκΩξεο ηνπ ρξφλνπ απφ ηηο 08:00 π.κ  

Ωσο ηηο 17:00  κ.κ. 

Ν ρξφλνο απφθξηζεο απφ ηελ αλαγγειΫα βιΨβεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη νη ρξφλνη απνθαηΨζηαζεο 

βιαβψλ νξΫδνληαη ζηηο αληΫζηνηρεο ζηΪιεο ησλ αλσηΩξσ ΞηλΨθσλ 1 θαη 2 ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Α. 

Ν ΑλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί ηελ χπαξμε - δηαζεζηκφηεηα αληαιιαθηηθψλ ηνπ 

εμνπιηζκνχ γηα φιν ην δηΨζηεκα ηζρχνο ηεο Πχκβαζεο, ψζηε ε απνθαηΨζηαζε κηαο βιΨβεο λα κελ 

μεπεξλΨ ζε θακΫα πεξΫπησζε ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηε Πχκβαζε ρξφλν γηα ηελ απνθαηΨζηαζΪ ηεο.   

 

ΓΟΑΦΔΗΝ ΑΚΔΠΖΠ ΒΝΖΘΔΗΑΠ (ΖELP DESK) – ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΘΙΖΠΔΥΛ (ΑΛΑΦΝΟΑΠ 

ΒΙΑΒΥΛ) ΘΑΗ ΔΞΗΙΠΖΠ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΥΛ  

Ν ΑλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα νξγαλψζεη Ωλα ΓξαθεΫν Άκεζεο ΒνΪζεηαο, ζην νπνΫν ζα απεπζχλνληαη νη 

ρξΪζηεο ηνπ Θεληξηθνχ Δμνπιηζκνχ γηα λα αλαθΩξνπλ ηα πξνβιΪκαηα ιεηηνπξγΫαο πνπ ζπλαληνχλ. 

Ρν ΓξαθεΫν Άκεζεο ΒνΪζεηαο ηνπ Αλαδφρνπ ζα θαηαγξΨθεη θαη ζα αμηνινγεΫ ην νπνηνδΪπνηε 

πξφβιεκα, ζα δηελεξγεΫ ηνπο απαξαΫηεηνπο ειΩγρνπο (π.ρ ηαπηφηεηα κεραλΪο θαη ζχλζεζε, ηζηνξηθφ 

κεραλΪο θιπ.), κε ηα κΩζα πνπ Ωρεη ζηε δηΨζεζΪ ηνπ, ζα εμαληιεΫ θΨζε δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ 
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ηνπ πξνβιΪκαηνο (εθηΩιεζε remote δηαγλσζηηθψλ, ζπιινγΪ ζηνηρεΫσλ, κειΩηε ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ 

ζπζηΪκαηνο, επαθΪ κε ηνλ πξνκεζεπηΪ θιπ.), θαη Ψκεζεο επΫιπζΪο ηνπ, ζα πξνζδηνξΫδεη ηηο 

απαηηνχκελεο ελΩξγεηεο θαη ηελ πηζαλΪ αλαγθαηφηεηα αληαιιαθηηθψλ θαη ζα δξνκνινγεΫ ηελ επΫζθεςε 

ηερληθνχ απφ ηνλ ΑλΨδνρν, εθ’ φζνλ απηφ θξΫλεηαη απαξαΫηεην. Γηα ηελ επΫζθεςε ηνπ ηερληθνχ απφ 

ηνλ ΑλΨδνρν ζην ΠεκεΫν ΔγθαηΨζηαζεο ζην νπνΫν αθνξΨ ε θιΪζε, ελεκεξψλεηαη ε Γ/λζε πνδνκψλ 

ΞιεξνθνξηθΪο θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο ΓεληθΪο Γ/λζεο ΞιεξνθνξηθΪο θαη Δπηθνηλσληψλ ηνπ e-ΔΦΘΑ. 

Πηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ΓξαθεΫνπ Άκεζεο ΒνΪζεηαο ηνπ Αλαδφρνπ ζα εΫλαη επΫζεο ε θαηαγξαθΪ 

επΫιπζεο ησλ πξνβιεκΨησλ ιεηηνπξγΫαο θαη ε δηαζθΨιηζε ηεο ηρλειαζηκφηεηαο (traceability) ηνπ 

πξνβιΪκαηνο, απφ ηε ζηηγκΪ πνπ απηφ εκθαλΫδεηαη κΩρξη θαη ηε ζηηγκΪ πνπ επηιχεηαη. ΡΩινο κΩζσ 

ηνπ Ζelp Desk ζα εθδΫδνληαη θαη ζηαηηζηηθΨ ζηνηρεΫα αλαθνξηθΨ κε ηα παξαπΨλσ ζΩκαηα. 

Κε ηελ απνθαηΨζηαζε ηεο βιΨβεο, ν ηερληθφο ηνπ Αλαδφρνπ ζα εθηειεΫ θαη φινπο ηνπο απαξαΫηεηνπο 

δηαγλσζηηθνχο ειΩγρνπο, γηα λα επηβεβαησζεΫ ε επαλαθνξΨ ηνπ ζπζηΪκαηνο ζε νκαιΪ ιεηηνπξγΫα. Ρα 

απνηειΩζκαηα ησλ δηαγλσζηηθψλ ειΩγρσλ ζα θαηαρσξνχληαη ζην πξνβιεπφκελν γηα ην ζθνπφ απηφ 

αξρεΫν. Πηηο εξγαζΫεο απνθαηΨζηαζεο, ζα ζπκπεξηιακβΨλνληαη θαη εξγαζΫεο tuning, φπνπ απαηηνχληαη. 

Πεκεηψλεηαη, φηη κεηΨ απφ θΨζε επΫζθεςε κεραληθνχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηελ επηηπρΪ εθηΩιεζε ησλ 

εξγαζηψλ επαλνξζσηηθΪο θαη πξνιεπηηθΪο ζπληΪξεζεο, ν κεραληθφο ηνπ Αλαδφρνπ ζπκπιεξψλεη 

εηδηθφ δειηΫν (ΓειηΫν ΔπηζθεπΪο θαη ΠπληΪξεζεο, ππφδεηγκα ηνπ νπνΫνπ παξαηΫζεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 

Β), ην νπνΫν ζπλππνγξΨθεηαη απφ απηφλ θαη απφ ηνλ αξκφδην απφ πιεπξΨο e-ΔΦΘΑ. ΑληΫγξαθν ηνπ 

δειηΫνπ απνζηΩιιεηαη ζηε Γ/λζε πνδνκψλ ΞιεξνθνξηθΪο θαη Δπηθνηλσληψλ ηνπ e-ΔΦΘΑ. 

 

ΣΟΝΛΝΠ ΑΞΝΘΟΗΠΖΠ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΠ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΒΙΑΒΖΠ 

Υο ρξφλνο απφθξηζεο νξΫδεηαη ην ρξνληθφ δηΨζηεκα απφ ηελ αλαγγειΫα ηεο βιΨβεο κΩρξη ηελ Ψθημε 

ηερληθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, εθφζνλ απαηηεΫηαη επηηφπηα επΩκβαζε, Ϊ κΩρξη ηε ζΩζε ζε ηζρχ ηεο 

απνκαθξπζκΩλεο βνΪζεηαο, φπνπ απηφ εΫλαη εθηθηφ.  

Ζ αλαγγειΫα ηεο βιΨβεο ζα γΫλεηαη απφ ηνλ e-ΔΦΘΑ ζηνλ ΑλΨδνρν θαηΨ ηηο ψξεο ιεηηνπξγΫαο ηνπ 

ΦνξΩα. Υο σξΨξην ιεηηνπξγΫαο νξΫδεηαη ην δηΨζηεκα 08:00 - 17:00 ηηο εξγΨζηκεο εκΩξεο ηνπ Ωηνπο. 

ΔΨλ ε αλαγγειΫα ηεο βιΨβεο γΫλεη κεηΨ ην ηΩινο ηνπ σξαξΫνπ ιεηηνπξγΫαο, σο ρξφλνο αλαγγειΫαο 

ζεσξεΫηαη ε 08:00 ηεο επφκελεο εξγΨζηκεο εκΩξαο, εθηφο εμαηξεηηθψλ θαη ζνβαξψλ πεξηπηψζεσλ 

φπνπ ε απνθαηΨζηαζε ζα πξαγκαηνπνηεΫηαη κεηΨ απφ ζπλελλφεζε κε ηε ΓεληθΪ Γ/λζε ΞιεξνθνξηθΪο 

θαη Δπηθνηλσληψλ ηνπ e- ΔΦΘΑ. 

ΔπηζεκαΫλεηαη φηη δε ζεσξνχληαη σο βιΨβεο νη πξνεξρφκελεο απφ ηα παξαθΨησ αΫηηα: 

 ΣξΪζε ηνπ Δμνπιηζκνχ κε ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθΩο ηνπ θαηαζθεπαζηΪ θαη ηηο νδεγΫεο 

ηνπ Αλαδφρνπ. 

 ΞξνζπΨζεηεο επηδηφξζσζεο, ζπληΪξεζεο, κεηαηξνπΪο Ϊ Ψιινπ εΫδνπο επΩκβαζεο επΫ ησλ πξνο 

ζπληΪξεζε εηδψλ απφ Ψηνκα κε εμνπζηνδνηεκΩλα απφ ηνλ ΑλΨδνρν. 
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 Κε θαηΨιιειεο πεξηβαιινληνινγηθΩο ζπλζΪθεο ζηνπο ρψξνπο εγθαηΨζηαζεο ησλ πξνο 

ζπληΪξεζε εηδψλ. 

 Πχλδεζε Ϊ πξνζζΪθε ζηα πξνο ζπληΪξεζε εΫδε Ψιισλ πξντφλησλ (hardware, software), 

ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ θαη λΩσλ εθδφζεσλ ινγηζκηθνχ, ρσξΫο πξνεγνχκελε Ωγγξαθε 

ζπγθαηΨζεζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 ΑλσηΩξα ΒΫα. 

 ΑιιαγΩο Ϊ ηξνπνπνηΪζεηο ζηε ζρεδΫαζε Ϊ ζηε δηαζχλδεζε Ϊ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγΫαο ησλ πξνο 

ζπληΪξεζε εηδψλ Ϊ ζηελ ξνΪ ηνπ ινγηζκηθνχ, εθηφο αλ ππΨξρεη πξνεγνχκελε Ωγγξαθε 

ζπγθαηΨζεζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 ΣξΪζε κε θαηΨιιεισλ αλαισζΫκσλ. 

 ΘαθΪ ιεηηνπξγΫα κεηΨ απφ ηπραΫα θαηαζηξνθΪ Ϊ δεκηΨ Ϊ απψιεηΨ, φπσο π.ρ. αηπρΪκαηα, 

ακΩιεηα, βιΨβε εμνπιηζκνχ πνπ δελ Ωρεη ρνξεγεζεΫ απφ ηνλ ΑλΨδνρν. 

 ΚεηαθΫλεζε ηνπ Δμνπιηζκνχ απφ ηηο αξρηθΩο ζΩζεηο εγθαηΨζηαζεο ρσξΫο ηελ Ωγγξαθε 

ελεκΩξσζε ηνπ Αλαδφρνπ. Πε πεξΫπησζε Ωγγξαθεο ελεκΩξσζεο ηνπ Αλαδφρνπ, νη 

ππνρξεψζεηο ζπληΪξεζεο ηνπ Αλαδφρνπ ζα αξζνχλ γηα φζν δηαξθνχλ νη εξγαζΫεο κεηαθνξΨο 

θαη επαλεγθαηΨζηαζεο ησλ πιηθψλ νη νπνΫεο ζα γΫλνπλ απφ ηνλ e-ΔΦΘΑ κε επζχλε θαη δαπΨλεο 

ηνπ. 

 

Ν ΑλΨδνρνο δελ ππνρξενχηαη ζε εξγαζΫεο ζπληΪξεζεο, ζε πεξΫπησζε πνπ πξνθιεζεΫ βιΨβε ζηνλ 

πξνο ζπληΪξεζε εμνπιηζκφ, ε νπνΫα ζα νθεΫιεηαη ζε θΨπνηα απφ ηηο αθφινπζεο αηηΫεο: 

 ΣξΪζε ηνπ Δμνπιηζκνχ κε ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθΩο ηνπ θαηαζθεπαζηΪ θαη ηηο νδεγΫεο 

ηνπ Αλαδφρνπ. 

 ΞξνζπΨζεηεο επηδηφξζσζεο, ζπληΪξεζεο, κεηαηξνπΪο Ϊ Ψιινπ εΫδνπο επΩκβαζεο επΫ ησλ πξνο 

ζπληΪξεζε εηδψλ  απφ Ψηνκα κε εμνπζηνδνηεκΩλα απφ ηνλ ΑλΨδνρν.  

 Κε θαηΨιιειεο πεξηβαιινληνινγηθΩο ζπλζΪθεο ζηνπο ρψξνπο εγθαηΨζηαζεο ησλ πξνο 

ζπληΪξεζε εηδψλ. 

 Πχλδεζε Ϊ πξνζζΪθε ζηα πξνο ζπληΪξεζε  εΫδε Ψιισλ πξντφλησλ (hardware, software), 

ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ θαη λΩσλ εθδφζεσλ ινγηζκηθνχ, ρσξΫο πξνεγνχκελε Ωγγξαθε 

ζπγθαηΨζεζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 ΑλσηΩξα ΒΫα.  

 ΑιιαγΩο Ϊ ηξνπνπνηΪζεηο ζηε ζρεδΫαζε Ϊ ζηε δηαζχλδεζε Ϊ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγΫαο ησλ πξνο 

ζπληΪξεζε εηδψλ Ϊ ζηελ ξνΪ ηνπ ινγηζκηθνχ, εθηφο αλ ππΨξρεη πξνεγνχκελε Ωγγξαθε 

ζπγθαηΨζεζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 ΣξΪζε κε θαηΨιιεισλ αλαισζΫκσλ. 

 ΘαθΪ ιεηηνπξγΫα κεηΨ απφ ηπραΫα θαηαζηξνθΪ Ϊ δεκηΨ Ϊ απψιεηΨ, φπσο π.ρ. αηπρΪκαηα, 

ακΩιεηα, βιΨβε εμνπιηζκνχ πνπ δελ Ωρεη ρνξεγεζεΫ απφ ηνλ ΑλΨδνρν. 



Σελίδα 77 

 ΚεηαθΫλεζε ηνπ Δμνπιηζκνχ απφ ηηο αξρηθΩο ζΩζεηο εγθαηΨζηαζεο ρσξΫο ηελ Ωγγξαθε 

ελεκΩξσζε ηνπ Αλαδφρνπ. Πε πεξΫπησζε Ωγγξαθεο ελεκΩξσζεο ηνπ Αλαδφρνπ, νη 

ππνρξεψζεηο ζπληΪξεζεο ηνπ Αλαδφρνπ ζα αξζνχλ γηα φζν δηαξθνχλ νη εξγαζΫεο κεηαθνξΨο 

θαη επαλεγθαηΨζηαζεο ησλ πιηθψλ νη νπνΫεο ζα γΫλνπλ απφ ηνλ e-ΔΦΘΑ κε επζχλε θαη δαπΨλεο 

ηνπ. 

Ν e-Δ.Φ.Θ.Α. ππνρξενχηαη λα εμαζθαιΫδεη ζηνλ ΑλΨδνρν Ψκεζα ηελ απαηηνχκελε πξφζβαζε ζηα πξνο 

ζπληΪξεζε πξντφληα. 

Ζ επηθνηλσλΫα κε ηνλ θνξΩα κηζζσκΩλσλ θπθισκΨησλ γηα ηε εμαζθΨιηζε θαιΪο ιεηηνπξγΫαο ηνπ 

δηθηχνπ επξεΫαο δψλεο απνηειεΫ επζχλε ηνπ e-ΔΦΘΑ. Σξφλνη δπζιεηηνπξγΫαο Ϊ δηαθνπΪο ιεηηνπξγΫαο 

νθεηιφκελνη ζε πξνβιΪκαηα ησλ ελ ιφγσ θπθισκΨησλ δελ απνηεινχλ ρξφλνπο βιΨβεο. 

Δπηπξφζζεηα, επΫ πνηλΪ απνθιεηζκνχ απφ ηνλ δηαγσληζκφ, ν ππνςΪθηνο αλΨδνρνο ζα πξΩπεη ζηελ 

πξνζθνξΨ ηνπ λα παξαζΩζεη πεξηγξαθΪ ησλ κΩηξσλ, πξσηνβνπιηψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

πηζηνπνηΪζεσλ πνηφηεηαο θαη δηνηθεηηθψλ κΩηξσλ πνπ Ωρεη ιΨβεη γηα ηελ δηαζθΨιηζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζπληΪξεζεο, ππνζηΪξημεο θαη δηαρεΫξηζεο ηεο ιεηηνπξγΫαο 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκΨησλ. Γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ αλσηέξσ ζα πξέπεη ν ππνςήθηνο λα 

δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο (ISO 9001). 

Ρν ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ ζα πξνζθνκηζζεί απφ ηνλ πξνζσξηλφ Αλάδνρν, ζην ζηάδην 

ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο.  

Νη ππνςήθηνη αλάδνρνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα, εάλ επηζπκνχλ, πξηλ ηελ θαηάζεζε ησλ 

πξνζθνξψλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα Γ/λζε πνδνκψλ & Δπηθνηλσληψλ ηνπ e-

ΔΦΘΑ, λα επηζθεθζνχλ ηα ζεκεία πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν κερ/θφο εμνπιηζκφο πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηνπο Ξίλαθεο 1 θαη 2, ψζηε λα δνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

Έξγνπ. 

  

4. ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ – ΞΙΖΟΥΚΖ ΑΛΑΓΝΣΝ  

Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα εΫλαη γηα δηΨζηεκα ελφο (1) Ωηνπο, κε δηθαΫσκα 

ηνπ ΦνξΩα γηα παξΨηαζε ησλ ππεξεζηψλ γηα Ωλα (1) επηπιΩνλ Ωηνο. 

Ζ πιεξσκΪ ηεο αμΫαο ηνπ ππφ αλΨζεζε Έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεΫ σο εμΪο: κεηΨ ηελ ππνγξαθΪ ηεο 

ζρεηηθΪο ζχκβαζεο ν ΑλΨδνρνο ζα πιεξψλεηαη αλΨ ηεηξΨκελν κεηΨ απφ ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ 

παξαιαβΪο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπΪ. Ζ πιεξσκΪ ηνπ Αλαδφρνπ ζα γΫλεηαη απφ ηηο ΝηθνλνκηθΩο 

πεξεζΫεο ηεο ΘεληξηθΪο πεξεζΫαο ηνπ e-ΔΦΘΑ. 

Ζ θαηαβνιΪ ηεο αλαινγνχζαο πιεξσκΪο ζα γΫλεη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιΩπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΨμεηο θαζψο θαη θΨζε Ψιινπ δηθαηνινγεηηθνχ 

πνπ ηπρφλ δεηεζεΫ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζΫεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ Ωιεγρν θαη ηελ πιεξσκΪ. 
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5. ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ - ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΡΝ ΔΟΓΝ 

Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ Έξγνπ ζα γΫλεηαη απφ ηε Γ/λζε πνδνκψλ ΞιεξνθνξηθΪο & Δπηθνηλσληψλ ηεο 

ΓεληθΪο Γηεχζπλζε ΞιεξνθνξηθΪο & Δπηθνηλσληψλ ηνπ e-ΔΦΘΑ. Ζ παξαιαβΪ ηνπ Ωξγνπ ζα γΫλεηαη 

ηκεκαηηθΨ αλΨ ηεηξΨκελν κεηΨ απφ ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ Ξξαθηηθνχ απφ ΔπηηξνπΪ ΞαξαιαβΪο πνπ 

ζα ζπζηαζεΫ γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ε νπνΫα ζα απνηειεΫηαη απφ ππαιιΪινπο ηεο ΓεληθΪο Γηεχζπλζεο 

ΞιεξνθνξηθΪο & Δπηθνηλσληψλ.  

 

6. ΟΖΡΟΔΠ 

Ν ΑλΨδνρνο εγγπΨηαη πξνο ηνλ e-ΔΦΘΑ φηη ην Έξγν (Ϊ, αλΨινγα κε ηελ πεξΫπησζε, ηκΪκαηα απηνχ) 

ζα εθηειεζζεΫ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζΩζεηο ηεο παξνχζαο, ηνπο ηερληθνχο θαλφλεο θαη 

ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκΩλα πξφηππα πνπ ηζρχνπλ ζηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκΨησλ θαη ζα πιεξνΫ φιεο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθΨ πνπ πξνβιΩπνληαη ζηελ παξνχζα. 

Όηαλ πξνθχπηεη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα αδηθαηνιφγεηε θαζπζηΩξεζε ζηελ απνθαηΨζηαζε ηεο 

θαιΪο ιεηηνπξγΫαο ηνπ Δμνπιηζκνχ, ζα επηβΨιιεηαη ξΪηξα Ϋζε κε ηα πνζΨ, φπσο αλαθΩξνληαη ζηηο 

αληΫζηνηρεο ζηΪιεο ησλ ΞηλΨθσλ 1 θαη 2 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Α.   

Πε κεληαΫα βΨζε ν ΑλΨδνρνο εΫλαη ππνρξεσκΩλνο λα παξΨγεη αλαθνξΨ κε φια ηα θαηαγεγξακκΩλα 

πξνβιΪκαηα ζηε ιεηηνπξγΫα ηνπ Δμνπιηζκνχ, πνπ αλαθΩξεηαη ζηελ παξνχζα θαη ηηο απφ κΩξνπο ηνπ 

ελΩξγεηεο γηα ηελ επΫιπζΪ ηνπο. 
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              ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

               ΠΙΝΑΚΑ 1: ΚΔΝΣΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΟΝΟΜΑΙΑ 
ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ 
ΤΣΗΜΑ 

RDBMS 
RDBMS 
VERSION 

ΚΣΙΡΙΟ 
ΥΡΟΝΟ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΒΛΑΒΗ 

ΠΟΟ ΡΗΣΡΑ Δ 

ΔΤΡΩ/ΗΜΔΡΑ 

ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΔΛΔΤΗ 

ΣΟΤ ΑΠΑΙΣΗΣΟΤ 

ΥΡΟΝΟΤ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣ

ΑΗ 

ΠΟΟ ΡΗΣΡΑ 

ΔΤΡΩ/ΗΜΔΡΑ 

ΜΔΣΑ ΣΗΝ 

ΤΜΠΛΗΡΩΗ 3 

ΗΜΔΡΩΝ ΥΩΡΙ ΝΑ 

ΔΥΔΙ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘΔΙ 

Η ΒΛΑΒΗ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΥΡΟΝΟ 

ΑΠΟΚΡΙΗ 

Δ ΩΡΔ 

1. SUN 
SUNFIRE 

280R 1 
XΑ1000 

SOLARIS 5.8 ORACL
E 8.1.5 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ
ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

2. HP 
ΔΞΩΣΔΡΗΚ

Ο SDLT 

160/320 

ΔΗΝΑΗ 
ΤΝΓΔΓΔΜ
ΔΝΟ ΜΔ ΣΟ 

SUNFIRE 
280R 

  
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ

ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 
200 - ΝΑΗ 4 

3. COMPAQ 
ΔΞΩΣΔΡΗΚ

Ο DLT 
35/70 

ΔΗΝΑΗ 
ΤΝΓΔΓΔΜ
ΔΝΟ ΜΔ ΣΟ 

SUNFIRE 
280R 

  
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ

ΟΤΛΟΤ 

87 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΝΑΗ 4 

4. SUN OPSBCK 
SUN V490 

SOLARIS   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ

ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

5. SUN 
SUN 

STOREDGE 

SL48 3XLTO 

   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ

ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

6. SUN OPSADM 
ULTRA5 SOLARIS   

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ
ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 
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7. SUN OPS3 
SUN E6500 SOLARIS ORACL

E 
8.1.7.4 & 

8.0.5.2 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ
ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

8. SUN 
STOREDGE 

L20 

2XDLT7000 

   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ

ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

9. SUN OPS4 
SUN E3500 SOLARIS ORACL

E 8.1.7.4 
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ

ΟΤΛΟΤ 
87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

10. SUN 
STOREDGE 

L20 

2XDLT7000 

   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ

ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

11. SUN 

SUN 

STOREDGE 

A3500, 

5XD1000 

   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ

ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

12. SUN OPS5 SUN 

E450 
SOLARIS ORACL

E 8.1.7.4 
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ

ΟΤΛΟΤ 
87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

13. SUN OPS6 
SUN E3500 SOLARIS ORACL

E 
8.1.7.4 & 
8.0.5.2 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ
ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

14. SUN 
SUN 

STOREDGE 

Α1000 

   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ

ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

15. SUN OPS7 
SUN E3500 SOLARIS ORACL

E 8.1.7.4 
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ

ΟΤΛΟΤ 
87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

16. SUN 
SUN 

STOREDGE 

D1000 

   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ

ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

17. SUN 
SUN 

STOREDGE 

D1000 

   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ

ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

18. SUN OPS8BCK 

SUN E450 
SOLARIS   

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ
ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 
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19. SUN 
SUN 

STOREDGE 

L100, 3XLTO 

   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ

ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

20. SUN OPS9 SUN 
V490 

SOLARIS ORACL
E 10.2.0.4 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ
ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

21. SUN STOREDG
E C2 

   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ

ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

22. SUN 
SUN 

STOREDGE 
3500 

   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ

ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

23. SUN 
SUN 

STOREDGE 

3500 

   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ

ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

24. IBM E-SERVER AIX 4.3 ORACLE 8.1.7 ΠΑΣΖΗΩΝ 54 3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΝΑΗ 4 

25. 
IBM 

DISK 
STORAG

E 

EXP PLUS 
320 TYPE 

2104 

   Π. Π. ΓΔΡΜΑΝΟΤ 3-5 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΝΑΗ 4 

26. IBM 7028 - 6E4 AIX 5.2 
INFORM

IX 
4GL 

 Π. Π. ΓΔΡΜΑΝΟΤ 3-5 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΝΑΗ 4 

27. IBM POWER 720 AIX 7.1 
INFORM

IX 
4GL 

 Π. Π. ΓΔΡΜΑΝΟΤ 3-5 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΝΑΗ 4 

 



 

 

      ΠΙΝΑΚΑ 2: Α. ΚΔΝΣΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 
 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑ 

ΔΣΑΙΡΙΑ 
ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΟΝΟΜΑΙΑ 
ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ 
ΤΣΗΜΑ 

RDBMS 
RDBMS 

VERSION 
ΚΣΗΡΙΟ 

ΥΡΟΝΟ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΒΛΑΒΗ 

ΠΟΟ ΡΗΣΡΑ Δ 
ΔΤΡΩ/ΗΜΔΡΑ 

ΜΔΣΑ ΣΗΝ 
ΔΛΔΤΗ ΣΟΤ 
ΑΠΑΙΣΗΣΟΤ 

ΥΡΟΝΟΤ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΠΟΟ ΡΗΣΡΑ 
ΔΤΡΩ/ΗΜΔΡΑ 

ΜΔΣΑ ΣΗΝ 
ΤΜΠΛΗΡΩΗ 3 
ΗΜΔΡΩΝ ΥΩΡΙ 

ΝΑ ΔΥΔΙ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘΔΙ 

Η ΒΛΑΒΗ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΥΡΟΝΟ 
ΑΠΟΚΡΙΗ 

Δ ΩΡΔ 

1 HP DL360 G7 

XENSERVER 
7.1 CU2 WIN 

SERVER 2003 
STD SP2 WIN 

2008 SP1 
WINDOWS 
2008 SP2 

ORACLE 10G ΑΚΑΓΖΜΗΑ 58 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 - ΝΑΗ 4 

2 HP DL360 G7 
XENSERVER 
7.1 WIN 2008 
R2 SE SP1 

MS SQL 2008 ΑΚΑΓΖΜΗΑ 58 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 - ΝΑΗ 4 

3 HP DL360 G7 

XENSERVER 
7.1 CU2 WIN 
2008 R2 SE 

SP1 

    ΑΚΑΓΖΜΗΑ 58 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 - ΝΑΗ 4 

4 HP DL360 G7 

XENSERVER 
7.1 CU2 WIN 
2008 R2 SE 

SP1 WIN 2003 
ENTERPRISE 

SP2 

PHP.MYSQL   ΑΚΑΓΖΜΗΑ 58 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 - ΝΑΗ 4 

5 DELL 
POWER EDGE 

2900 
CENTOS 7.7 POSTGRESQL 11 ΑΚΑΓΖΜΗΑ 58 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

6 HP 
PROLIANT ML 350 

G4P 

SERVER 2003 
R2 

ENTERPRISE 
SP2 

ORACLE 10G ΑΚΑΓΖΜΗΑ 58 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 - ΝΑΗ 4 

7 HP 
PROLIANT ML 350 

G5 
SERVER 2003 

R2 SE SP2 
    ΑΚΑΓΖΜΗΑ 58 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

8 HP 
PROLIANT ML 150 

G3 
SERVER 2003 

R2 SE SP2 
ORACLE 10G ΑΚΑΓΖΜΗΑ 58 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

9 IBM XSERIES 236 
WIN SERVER 
2003 SP2 X64 

EDITION 
ΌΥΗ   

ΑΥΑΡΝΩΝ 27, 4Ο 
ΟΡΟΦΟ 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΝΑΗ 4 

10 HP ML 350 G5 
WINDOWS 

SERVER 2012 
MS-SQL 2012 ΓΡΑΓΑΣΑΝΗΟΤ 8 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΝΑΗ 4 
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11 IBM 
IBM SYSTEM 

X3400 
WINDOWS 
2008 SRV 

ORACLE 10G 
ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ 

10Α,54626, 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

12 NO-NAME NO-NAME WINDOWS XP ORACLE 8.1 
ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ 

10Α,54626, 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΝΑΗ 4 

13 LENOVO TS RD 650 

VMWARE ESXI 
5.5 ORACLE 

LINUX 
SERVER 6.9 
WINDOWS 

2000 

ORACLE 11G 
ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ 5, 

ΚΑΛΛΗΘΔΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 - ΝΑΗ 4 

14 DELL 
POWEREDGE T 

410 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 64BIT SE 

ORACLE 10G 
ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ 5, 

ΚΑΛΛΗΘΔΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 - ΝΑΗ 4 

15 HP 
PROLIANT ML350 

G5 

WIN SRV 2008 
ENTERPRISE 

SP2 
ORACLE 10G 

ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ 5, 
ΚΑΛΛΗΘΔΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

16 HP PROLIANT ML115 
WIN SRV 2003 
R2 STANDARD 

    
ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ 5, 

ΚΑΛΛΗΘΔΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 - ΝΑΗ 4 

17 HP 
PROLIANT ML350 

G4P 

WIN SRV 
2003R2 

STANDARD 
ORACLE MS SQL 

10G SRV 
2005 

ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ 5, 
ΚΑΛΛΗΘΔΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

18 FUJITSU 
PRIMERGY PS300 

D1899 TX300 
WIN SRV 2003 

STD SP2 
ORACLE 10G 

ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ 5, 
ΚΑΛΛΗΘΔΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

19 FUJITSU 
PRIMERGY TX100 

S2 
WIN SRV 2008 

STD 
ORACLE 10G 

ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ 5, 
ΚΑΛΛΗΘΔΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

20 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
SE 

SCO 
OPENSERVER 

6 UNIX 
UNIFY   ΖΠΔΗΡΟΤ 64 ΑΘΖΝΑ 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΝΑΗ 4 

21 NO-NAME 
SCO UNIX 

OPENSERVER 
SCO UNIX 

OPENSERVER 
    

ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 
47, ΠΔΗΡΑΗΑ 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΝΑΗ 4 

22 HP 
PROLIANT ML 150 

G3 
WINDOWS 

2003 SERVER 
    ΚΑΛΛΗΡΡΟΖ 5-7 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΝΑΗ 4 

23 HP 
PROLIANT ML 350 

G4P 

WINDOWS 
2003 SERVER 
X64 EDITION 

SQL   ΚΑΛΛΗΡΡΟΖ 5-7 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΝΑΗ 4 
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24 QUEST XPAND 
LINUX RED 

HAT 
    ΚΑΛΛΗΡΡΟΖ 5-7 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΝΑΗ 4 

25 DELL T710 W2K8R2 ST. ORACLE DB+AS(;) 11G ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 8, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

26 DELL 
POWEREDGE 

2900 

WINDOWS 
SERVER 2008 

R2 
MS-SQL   ΜΔΝΑΝΓΡΟΤ 41 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΟΥΗ 4 

27 ΗΒΜ Υ3400 M3 
WINDOWS 

SERVER 2008 
R2 

FOXPRO   ΜΔΝΑΝΓΡΟΤ 41 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΟΥΗ 4 

28 VERO POWERPRO 1600 
WINDOWS NT 

4.00 

SYBASE ADAPTIVE 
SERVER 

ENTERPRISE 

12.0 (ΓΗΑ NT 
4.00) 

ΜΖΣΡΟΠΟΛΔΩ 127, 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΝΑΗ 4 

29 HP 
PROLIANT DL380 

GEN 9 
WINDOWS 

SERVER 2012 
SQL SERVER 2005 

Π.Π.ΓΔΡΜΑΝΟΤ 3-5 
ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

30 HP 
PROLIANT DL380 

G5 
WINDOWS 

SERVER 2007 
    

Π.Π.ΓΔΡΜΑΝΟΤ 3-5 
ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

31 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
S3 

WIN2000 
SERVER 

    

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟY 
87 ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

32 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
S3 

WIN2000 
SERVER 

    

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟY 
87 ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

33 
 FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
S3 

WIN2000 
SERVER 

    

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟY 
87 ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

34 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
S3 

WIN2000 
SERVER 

    

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟY 
87 ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

35 
 FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
S3 

WIN2000 
SERVER 

    

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟY 
87 ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

36 HP 
ML PROLIANT 350 

G3 
WINDOWS 

SERVER 2003 
    

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟY 
87 3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΟΥΗ 4 

37 HP 
ML PROLIANT 350 

G3 
WINDOWS 

SERVER 2003 
    

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟY 
87 3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΟΥΗ 4 

38 HP LC 2000 
WINDOWS 

SERVER 2000 
N/A   

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟY 
87 3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΟΥΗ 4 
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39 HP LC 2000 
WIN2000 
SERVER 

    

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟY 
87 3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΟΥΗ 4 

40 DELL LTO4 - EH1       

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟY 
87 ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

41 DELL LTO4-CSEH 001       

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟY 
87 ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

42 IBM XSERIES206 
WIN2000 
SERVER 

    

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟY 
87 ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

43 IBM XSERIES206 
WIN2000 
SERVER 

    

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟY 
87 ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

44 IBM XSERIES206 
WIN2000 
SERVER 

    

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟY 
87 ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

45 PRINTRONIX P5215       
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟY 

87 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 - NAI 4 

46 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
S3 

WIN2008R2     
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟY 

87 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

47 DELL 
POWEREDGE SC 

6600 
UBUNTU 2018     

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΟΥΗ 4 

48 DELL 
POWEREDGE SC 

1600 
WINDOWS 

SERVER 2003 
ORACLE 10G 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

49 DELL 
POWEREDGE SC 

1600 
SCO UNIX 

5.0.5 
UNIFY 5.0.5 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

50 VERO   
CENTOS 5 
(SCO VM'S) 

UNIFY   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 NAI 4 

51 DELL 
POWEREDGE T 

130 
UBUNTU 16.4 MYSQL 5.7.18 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

52 DELL 
POWEREDGE SC 

440 
WINDOWS 

SERVER 2003 
ORACLE 10G 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΝΑΗ 4 

53 DELL 
OPS10 DELL 

POWEREDGE 
R710 

RED HAT 
LINUX 

ORACLE 11.2.0.2 
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΟΥΗ 4 

54 DELL 
OPSBCK2 

POWEREDGE 
T610 

RED HAT 
LINUX 

    
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΟΥΗ 4 
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55 DELL 
POWERVAULT 
TL2000 1XLTO 

      
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

56 DELL 
STORAGE 
MD1200 

      
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΟΥΗ 4 

57 DELL R710 WIN2008R2     
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

58 DELL R710 
WIN2003R2 

SP2 
ORACLE 8.1.7 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

59 HP 
STORAGEWORKS 

DAT 72 USB 
      

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

60 HP 
STORAGEWORKS 

DAT 72 USB 
      

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΟΥΗ 4 

61 DELL 
POWEREDGE 

T160 
WIN2008R2     

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

62 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
S3 

WIN2000 
SERVER 

    
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

63 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
S3 

WIN2000 
SERVER 

    
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

64 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
S3 

WIN2000 
SERVER 

    
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

65 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
S3 

WIN2000 
SERVER 

    
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

66 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
S3 

WIN2000 
SERVER 

    
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

67 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
S3 

WIN2008R2     
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

68 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
S3 

WIN2008R2     
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

69 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
S3 

WIN2008R2     
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

70 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
S3 

ORACLE 
LINUX 5 

    
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 
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71 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
S3 

WIN2008R2     
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

72 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX 
150 S3 

SUSE LINUX 
9.2 

ORACLE 10.2 
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

73 
FUJITSU 
SIEMENS 

FIBRECAT NX40 
DEBIAN LINUX 

11 
OXI   

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, 1Ο ΟΡΟΦΟ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - OXI 4 

74 
FUJITSU 
SIEMENS 

FIBRECAT SX30       
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, 1Ο ΟΡΟΦΟ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 - ΟΥΗ 4 

75 
 

FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
WINDOWS 

SERVER 2003 
STD SP2 

ORACLE 9I 
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, 1Ο ΟΡΟΦΟ 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΝΑΗ 4 

76 DELL 
POWEREDGE 

R415 
CENTOS 7     

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

77 DELL 
POWEREDGE 

R415 
CENTOS 7 ORACLE 12.1 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

78 DELL 
POWEREDGE 

R415 
CENTOS 7     

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

79 DELL 
POWEREDGE 

R415 
CENTOS 7     

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

80 DELL 
POWERVAULT 

NX3200 
CENTOS 8     

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

81 SUPERMICRO X8DTL CENTOS 7     
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΟΥΗ 4 

82 SUPERMICRO X8DTL 

MICROSOFT 
WINDOWS 

SERVER 2008 
R2 

ENTERPRISE 
SERVICE 
PACK 1 

    
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΟΥΗ 4 

83 HP 
PROLIANT DL385 

G8 
CENTOS 7     

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΟΥΗ 4 

84 HP 
PROLIANT DL385 

G8 
CENTOS 7     

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΟΥΗ 4 
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85 DELL 
POWEREDGE 

T430 
WINDOWS 

SERVER 2016 
ORACLE   

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

86 DELL 
POWEREDGE 

R710 
CENTOS 8     

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΟΥΗ 4 

87 DELL 
POWEREDGE 

R710 
CENTOS 8     

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΟΥΗ 4 

88 DELL 
POWEREDGE 

R710 
CENTOS 8     

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΟΥΗ 4 

89 DELL 
POWEREDGE 

R710 

WINDOWS 
SERVER 2012 

R2 STD 

MS-SQL EXPRESS 
ORACLE 

2016 10G 
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΝΑΗ 4 

90 HP 
PROLIANT ML 350 

G6 
WINDOWS 

SERVER 2016 
    

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

91 DELL PE2900 III 

WINDOWS 
2003 SERVER 
R2 STANDARD 

EDITION, 
WINDOWS 

2003 SERVER 
CALS (19 
ΑΓΔΗΔ 

ΥΡΖΖ) 

ORACLE 10G 
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΝΑΗ 4 

92 DELL T710 
WINDOWS 

SERVER 2012 
R2 STD 

ORACLE 9.2 
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

93 DELL T710 
WINDOWS 

SERVER 2012 
R2 STD 

    
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

94 DELL T610 
WINDOWS 

SERVER 2012 
R2 STD 

MICROSOFT SQL 
ORACLE 

SERVER 
2008 10G 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

95 HP 
PROLIANT ML350 

G5 

MICROSOFT 
WINDOWS 

SERVER 2003 
R2, 

STANDARD 
EDITION 
SERVICE 
PACK 2 

ORACLE 10G 
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

96 HP PC TOWER WINDOWS 7 MYSQL 5.5 
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΝΑΗ 4 

97 HP 
BLADESYSTEM 

C7000 
ENCLOSURE 

      
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 



 

90 

 

98 HP 
PROLIANT 
BL680C G5 

WIN SERVER 
2008 R2 

ENTERPRISE 
SP1 

MICROSOFT SQL 
SERVER(R2) 

10.50.4042.0 
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

99 HP 
PROLIANT 
BL680C G5 

WIN SERVER 
2008 R2 

ENTERPRISE 
SP2 

MICROSOFT SQL 
SERVER(R2) 

10.50.4000.0 
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

100 HP 
PROLIANT 
BL460C G6 

WIN SERVER 
2008 R2 

ENTERPRISE 
SP3 

ΌΥΗ   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

101 HP 
PROLIANT 
BL460C G6 

WIN SERVER 
2008 R2 

ENTERPRISE 
SP4 

MICROSOFT SQL 
SERVER(R2) 

10.0.5512.0 
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

102 HP 
PROLIANT 
BL460C G6 

WIN SERVER 
2008 R2 

ENTERPRISE 
SP5 

OXI   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

103 HP 
PROLIANT 
BL460C G6 

WIN SERVER 
2008 R2 

ENTERPRISE 
SP6 

OXI   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

104 HP 
PROLIANT 
BL460C G6 

WIN SERVER 
2008 R2 

ENTERPRISE 
SP7 

OXI   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

105 HP 
PROLIANT 
BL460C G6 

WIN SERVER 
2008 R2 

ENTERPRISE 
SP8 

OXI   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

106 HP 
PROLIANT 
BL460C G6 

WIN SERVER 
2008 R2 

ENTERPRISE 
SP9 

OXI   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

107 HP 
PROLIANT 
BL460C G6 

WIN SERVER 
2008 R2 

ENTERPRISE 
SP10 

OXI   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

108 HP 
PROLIANT 
BL460C G6 

WIN SERVER 
2008 R2 

ENTERPRISE 
SP11 

OXI   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

109 HP 
PROLIANT 
BL460C G6 

WIN SERVER 

2008 R2 
ENTERPRISE 

SP12 

OXI   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

110 HP 
STORAGEWORKS 

HSV300 
      

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 
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111 HP 

STORAGEWORKS 
DISK STORAGE 

12X146 GB DUAL 
PORT 15K, FIBRE 

CHANNEL 

      
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

112 DELL 
POWEREDGE 

R710 
OVIRT ΟΥΗ   

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΟΥΗ 4 

113 HP 
PROLIANT ML 350 

G4 
WINDOWS 

2003 SERVER 
ORACLE 10G 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

114 HP 
PROLIANT DL 380 

G5 
WINDOWS 

2003 SERVER 
ORACLE 10G 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

115 IBM SYSTEM X3550 CENTOS     
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 - ΟΥΗ 4 

116 IBM SYSTEM X3650 
WIN SERVER 
2003 SP2 X64 

EDITION 
ΌΥΗ   

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

117 IBM SYSTEM X3650 
WIN SERVER 
2003 SP2 X64 

EDITION 
ΌΥΗ   

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

118 IBM SYSTEM X3650 
WIN SERVER 

2016 STD 
OXI   

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΟΥΗ 4 

119 HP 
STORAGEWORKS 

MSL2024 TAPE 
LIBRARY 

      
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

120 IBM X3500 

RED HAT 
ENTERPRISE 
3.0 LINUX ES 
(UPDATE 4) 

ORACLE 10G 
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

121 IBM X3500 

RED HAT 
ENTERPRISE 
3.0 LINUX ES 
(UPDATE 4) 

ORACLE 10G 
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 - ΝΑΗ 4 

122 DELL 
POWEREDGE 

R710 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 STANDARD 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

123 DELL 
POWEREDGE 

R710 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 STANDARD 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

124 DELL 
POWEREDGE 

R710 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 STANDARD 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 
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125 DELL 
POWEREDGE 

R710 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 STANDARD 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

126 DELL 
POWEREDGE 

R710 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 STANDARD 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

127 DELL 
POWEREDGE 

R710 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 STANDARD 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

128 DELL 
POWEREDGE 

R710 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 STANDARD 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

129 DELL 
POWEREDGE 

R710 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 STANDARD 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

130 DELL 
POWEREDGE 

R710 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 STANDARD 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

131 DELL 
POWEREDGE 

R710 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 STANDARD 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

132 DELL 
POWEREDGE 

R710 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 STANDARD 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

133 DELL 
POWEREDGE 

R710 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 STANDARD 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

134 DELL 
POWEREDGE 

T710 

RED HAT 
ENTERPRISE 

LINUX 
SERVER 

ORACLE 11.2.0.3 ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 0 

135 DELL 
POWEREDGE 

R620 

RED HAT 
ENTERPRISE 

LINUX 
SERVER 

ORACLE 11.2.0.3 RAC ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

136 DELL 
POWEREDGE 

R620 

RED HAT 
ENTERPRISE 

LINUX 
SERVER 

ORACLE 11.2.0.3 RAC ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

137 DELL 
POWEREDGE 

R620 

RED HAT 
ENTERPRISE 

LINUX 
SERVER 

ORACLE 11.2.0.3 RAC ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

138 DELL 
POWEREDGE 

R620 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 STANDARD 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

139 DELL 
POWERVAULT 

MD3600F 
      ΠΑΣΖΗΩΝ 12 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 
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140 DELL 
POWERVAULT 

MD1200 
      ΠΑΣΖΗΩΝ 12 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

141 DELL 
POWERVAULT 

MD1200 
      ΠΑΣΖΗΩΝ 12 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

142 DELL 
POWERVAULT 

MD1200 
      ΠΑΣΖΗΩΝ 12 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

143 
5 FUJITSU 
SIEMENS 

TAPE LIBRARY 
ETERNUS LT60 

S2 

      ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

144 IBM 
TAPE LIBRARY 

TS2900 
      ΠΑΣΖΗΩΝ 12 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

145 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMARGY 
TX200S5 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 STANDARD 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

146 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMARGY 
TX200S5 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 STANDARD 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

147 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMARGY 
TX200S3 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 STANDARD 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

148 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMARGY 
TX200S3 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 STANDARD 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

149 HP PROLIANT DL380 
MS WINDOWS 
SERVER 2000 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΟΥΗ 4 

150 HP PROLIANT DL380 
MS WINDOWS 
SERVER 2000 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΟΥΗ 4 

151 HP 
PROLIANT DL380 

G3 
MS WINDOWS 
SERVER 2000 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

152 HP 

MODULAR 
SMART ARRAY 
500G2 (WITH 
REDUNDANT 

CONTROLLER) 

      ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΟΥΗ 4 

153 HP 
STORAGEWORKS 

DAT 72 
      ΠΑΣΖΗΩΝ 12 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

154 HP 
STORAGEWORKS 

DAT 72 USB 
      ΠΑΣΖΗΩΝ 12 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 
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155 HP 
STORAGEWORKS 

DAT 160 
      ΠΑΣΖΗΩΝ 12 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

156 HP 160/320 GB SDLT       ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

157 DELL LTO4-CSEH 001       ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

158 HP 
STORAGEWORKS 

DAT 72 
      ΠΑΣΖΗΩΝ 12 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΟΥΗ 4 

159 HP 
STORAGEWORKS 

DAT 72 
      ΠΑΣΖΗΩΝ 12 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΟΥΗ 4 

160 HP 
STORAGEWORKS 

DAT 72 USB 
      ΠΑΣΖΗΩΝ 12 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΟΥΗ 4 

161 HP 
PROLIANT 
DL380G6 

WINDOWS 
2003 SERVER 
STANDARD 

EDITION 

ORACLE 10 ΠΑΣΖΗΩΝ 54 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

162 HP 
PROLIANT 
DL380G6 

WINDOWS 
2003 SERVER 
STANDARD 

EDITION 

ORACLE 10 ΠΑΣΖΗΩΝ 54 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

163 HP 
PROLIANT 
DL380G6 

WINDOWS 
2003 SERVER 
STANDARD 

EDITION 

ORACLE 10 ΠΑΣΖΗΩΝ 54 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

164 HP 
PROLIANT 
DL380G6 

WINDOWS 
2003 SERVER 
STANDARD 

EDITION 

ORACLE 10 ΠΑΣΖΗΩΝ 54 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

165 HP 
PROLIANT 
DL380G6 

WINDOWS 
2003 SERVER 
STANDARD 

EDITION 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 54 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

166 HP 
PROLIANT ML350 

G5/G6 
LINUX RED 

HUT 
    ΠΑΣΖΗΩΝ 54 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

167 HP 
STORAGE 

WORKS 1/8 G2 
TAPE 

      ΠΑΣΖΗΩΝ 54 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 
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168 HP DL350 G6 

ESXI 5.5 
CENTOS 5.1 

DEBIAN 
JESSIE WIN 

SERVER 2003 
WIN XP SP3 

POSTGRESQL 
ORACLE MS SQL 

FOX PRO DB 
10G ΠΔΗΡΑΗΩ 9-11 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

169 LENOVO TS100 

ESXI 5.1 
CENTOS 5 

SCO OSR 5.0.7 
NOVEL 

NETWARE 

UNIFY ΖΓΗΚΑ 
ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

COBOLΣΔΑΠΑΔ 

 ΠΔΗΡΑΗΩ 9-11 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

170 DELL 
POWER EDGE 

2900 
SERVER 2003 

SBS SP2 
ORACLE 9I ΟΦΟΚΛΔΟΤ 4 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

171 NO NAME NO MODEL 
WINDOWS 

SERVER 2003 
R2 STD SP2 

SYBASE   ΟΦΟΚΛΔΟΤ 4 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 - ΝΑΗ 4 

172 
FUJITSU- 
SIEMENS 

TX 300S4E 
WIN SRV 2008 

SP2 
ORACLE MS SQL 10G 2005 ΣΑΓΗΟΤ 31 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

173 HP 
PROLIANT 800 

MODEL 6 
SCO UNIX UNIFY   ΣΑΓΗΟΤ 31 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

174 COMPAQ 5500 
SCO OPEL 

SERVER UNIX 
5 

UNIFY   ΩΚΡΑΣΟΤ 53 ΑΘΖΝΑ 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΝΑΗ 4 

175 
5 FUJITSU 
SIEMENS 

PY RX200S3 

MICROSOFT 
WINDOWS 

SERVER 2003 
R2 

    ΩΚΡΑΣΟΤ 53 ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

176 
5 FUJITSU 
SIEMENS 

PY RX200S3 

MICROSOFT 
WINDOWS 

SERVER 2003 
R2 

    ΩΚΡΑΣΟΤ 53 ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

177 
FUJITSU 
SIEMENS 

PY RX200S3 

MICROSOFT 
WINDOWS 

SERVER 2003 
R2 

    ΩΚΡΑΣΟΤ 53 ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

178 
6 FUJITSU 
SIEMENS 

PY TX300S3RPY 
SX30 

MICROSOFT 
WINDOWS 

SERVER 2003 
R2 

MS SQL SERVER 
2005 

(9.00.1399.00) 
ΩΚΡΑΣΟΤ 53 ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

179 
FUJITSU 
SIEMENS 

PY SX30 2-
CHANNEL 

CLUSTER RACK 
U320 19" RACK 
MOUNTABLE 

STORAGE 
EXPANSION UNIT 

(3U) 

      ΩΚΡΑΣΟΤ 53 ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

180 
FUJITSU 
SIEMENS 

PY TX300S3RPY 
SX30 

MICROSOFT 
WINDOWS 

SERVER 2003 

    ΩΚΡΑΣΟΤ 53 ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 
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R2 

181 QUEST EBUSINESS 

MICROSOFT 
WINDOWS 

SERVER 2003 
R2 

ORACLE 10G ΩΚΡΑΣΟΤ 53 ΑΘΖΝΑ 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΝΑΗ 4 

182 HP DL385G10 
VMWARE 

VSPHERE V6.7 
ORACLE 10G 

ΦΗΛΔΛΛΖΝΩΝ 13-15, 
ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

183 HP DL385G10 
VMWARE 

VSPHERE V6.7 
ORACLE 10G 

ΦΗΛΔΛΛΖΝΩΝ 13-15, 
ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

184 HP DL385G10 
VMWARE 

VSPHERE V6.7 
MYSQL   

ΦΗΛΔΛΛΖΝΩΝ 13-15, 
ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

185 HP 
SAN MSA 2052 (2 

STORAGE 
POOLS) 

LINUX DEBIAN 
7 WINDOWS 

SERVER 2008 
SP2 LINUX 
ORACLE 6 
WINDOWS 

SERVER 2003 
SP2 

WINDOWS 
SERVER 2003 
R2 SP1 LINUX 

DEBIAN 9 
LINUX DEBIAN 
10 CENTOS 7 

    
ΦΗΛΔΛΛΖΝΩΝ 13-15, 

ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 - ΝΑΗ 4 

186 HP DL385P G8 
ESXI V6.5 

FREE LINUX 
DEBIAN 7 

    
ΦΗΛΔΛΛΖΝΩΝ 13-15, 

ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 - ΝΑΗ 4 

187 HP DL385P G8 
ESXI V6.5 

FREE 
    

ΦΗΛΔΛΛΖΝΩΝ 13-15, 
ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

188 HP DL385P G8 

ESXI V5.0 
FREE LINUX 

DEBIAN 6 SCO 
5.0.7 

WINDOWS XP 
SP3 

MYSQL   
ΦΗΛΔΛΛΖΝΩΝ 13-15, 

ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 - ΝΑΗ 4 

189 IBM X3400 M3 G5 
LINUX 

ORACLE 6.5 
ORACLE 10G 

ΦΗΛΔΛΛΖΝΩΝ 13-15, 
ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

190 FUJITSU 
PRIMERGY RX100 

S8 
LINUX 

ORACLE 6.5 
ORACLE 12G 

ΦΗΛΔΛΛΖΝΩΝ 13-15, 
ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

191 HP 
PROLIANT ML30 

G9 

WINDOWS 
SERVER 2016 
EVALUATION 

    
ΦΗΛΔΛΛΖΝΩΝ 13-15, 

ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 - ΝΑΗ 4 
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192 HP 
PROLIANT ML30 

G5 
WINDOWS 

SERVER 2003 
    

ΦΗΛΔΛΛΖΝΩΝ 13-15, 
ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

193 HP ML350 G6 
MS WINDOWS 
SERVER 2008 

ORACLE 10G 
ΥΑΡΗΛΑΟΤ ΣΡΗΚΟΤΠΖ 34 

ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

194 DELL 
POWEEDGE T 

130 
WIN 2012 64 

BIT 
ΌΥΗ   ΥΡΖΣΟΤ ΛΑΓΑ 2 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

195 DELL PE T320 

WINDOWS 
2003 SERVER 
R2 STANDARD 

EDITION 

ΌΥΗ   ΥΡΖΣΟΤ ΛΑΓΑ 2 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΟΥΗΗ 4 

196 PC SERVER LINUXBOX 
LINUX 

SLACKWARE 
    ΥΡΖΣΟΤ ΛΑΓΑ 2 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΝΑΗ 4 
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                ΠΙΝΑΚΑ 2: Β. ΓΙΚΣΤΑΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

 

 

α/α ΔΙΓΟ ΡΟΛΟ 
ΤΠΟΤΣΗΜΑΣΑ 

ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΥΡΟΝΟ 

ΑΠΟΚΡΙΗ 

ΜΔΓΙΣΟ ΥΡΟΝΟ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΒΛΑΒΗ 

ΡΗΣΡΑ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ 

ΤΠΔΡΒΑΗ ΣΟΤ 

ΜΔΓΙΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΒΛΑΒΗ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 
ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΚΣΤΟΤ 

    

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 87 
    

1 CISCO ASA 5520 FIREWALL FIREWALL ΟΠ ΜΔ 
ΤΕΔΤΞΗ MAIN 

2 ΩΡΔ 
ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

2 CISCO ASA 5520 FIREWALL FIREWALL ΟΠ ΜΔ 
ΤΕΔΤΞΗ BACKUP 

2 ΩΡΔ 
ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

3 FORTINET FORTIGATE 600C FIREWALL FIREWALL ΔΠΔ - 
ΤΝΣΑΞΔΗ 2 ΩΡΔ 4 ΩΡΔ 100€ ΑΝΑ 1 ΩΡΑ ΌΥΗ 

4 CISCO C3KX-NM-1G SWITCH EFKA SW1 2 ΩΡΔ 
ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

5 CISCO C3KX-NM-1G SWITCH EFKA SW2 2 ΩΡΔ 
ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

6 HP 1820-24G SWITCH J9980A SWITCH 
EFKA SW6 

(RAC INTERCONN - 
ΤΝΓΔΖ SERVER 

ΠΟΤ ΣΡΔΥΟΤΝ LINUX) 

2 ΩΡΔ 
ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

7 HP 1820-24G SWITCH J9980A SWITCH 
EFKA SW5 

(RAC INTERCONN - 
ΤΝΓΔΖ SERVER 

ΠΟΤ ΣΡΔΥΟΤΝ LINUX) 

2 ΩΡΔ 
ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

8 3COM HP V1910-24G SWITCH SWITCH EFKA SW3 2 ΩΡΔ 
ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 
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9 3COM HP V1910-24G SWITCH SWITCH EFKA SW4 2 ΩΡΔ 
ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

10 LOAD BALANCER KEMP LOADMASTER 
2600 LOAD BALANCER ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 

ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 
ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

50€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

11 LOAD BALANCER KEMP LOADMASTER 
2600 LOAD BALANCER ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 

ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 
ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

50€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

        

ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
    

12 CISCO ASA5550 FIREWALL ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

13 CISCO ASA5550 FIREWALL ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

14 CISCO ASA5510 FIREWALL DOMAIN - 
ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΟ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

15 CISCO ASA5510 FIREWALL DOMAIN - 
ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΟ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

16 CISCO ENTERPRISE NETWORK SWITCH 
4506-E 

NETWORK 
SWITCH 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
50€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

17 CISCO ENTERPRISE NETWORK SWITCH 
4506-E 

NETWORK 
SWITCH 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
50€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

18 3COM 2928 NETWORK 
SWITCH 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

19 3COM 2928 NETWORK 
SWITCH 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

20 3COM 2928 NETWORK 
SWITCH 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

21 3COM 2928 NETWORK 
SWITCH 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ 

20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 
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     ΖΜΔΡΑ   

22 3COM 2928 NETWORK 
SWITCH 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

23 3COM 2928 NETWORK 
SWITCH 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

24 3COM 2928 NETWORK 
SWITCH 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

25 3COM 2928 NETWORK 
SWITCH 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

26 3COM 2928 NETWORK 
SWITCH 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

27 3COM 2928 NETWORK 
SWITCH 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

28 3COM 2928 NETWORK 
SWITCH 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

29 CISCO 1841 ROUTER 
ΤΝΓΔΖ 

ΔNΟΠΟΗΖΜΔΝΟ - 
INTERNET 

2 ΩΡΔ 
ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

30 LOAD BALANCERS BARRACUDA 340 LOAD BALANCER ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

31 LOAD BALANCERS BARRACUDA 340 LOAD BALANCER ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

ΠΑΛΑΗΩΝ ΠΑΣΡΩΝ ΓΔΡΜΑΝΟΤ 3-5 (ΠΡΩΖΝ ΣΜΔΓΔ)     

32 ASTARO SECURITY GATEWAY 425A FIREWALL  2 ΩΡΔ ΜΔΑ Δ 4 ΩΡΔ 20€ ΑΝΑ 1 ΩΡΑ ΝΑΗ 

ΩΚΡΑΣΟΤ 53, 4Ο ΟΡΟΦΟ (ΠΡΩΖΝ ΣΑΝ)     

33 
CISCO ASA 5510 Appliance with SW, 3FE, 

3DES/AES FIREWALL  2 ΩΡΔ ΜΔΑ Δ 4 ΩΡΔ 20€ ΑΝΑ 1 ΩΡΑ ΝΑΗ 
 



 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

ΓΔΛΣΙΟ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΠΔΛΑΣΖ 

 

ΑΡΜΟΓΗΟ 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ                              

 

ΣΖΛ: 

 

ΑΦΜ:                                       

 

Γ.Ο.Τ   

ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 

ΑΡ. ΚΛΖΖ 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ……………/…………/……….. 

 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ            ΔΠΗΚΔΤΖ 

 

ΤΝΣΖΡΖΖ                 ΔΓΓΤΖΖ 

 

  

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΖΥΑΝΖ 

 

ΣΤΠΟ                                                       Λ.. 

  

S/N: 

 

ΧΕΣΙΚΑ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 

 

 

 

 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ/ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ 

ΚΩΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟ.  

    

    

    

 

                ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ                        ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΟΥΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Α.  

Β.   
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ – πνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ 

 
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο 
ΔΘΓΝΡΖΠ....................................................................... 
ΖκεξνκελΫα Ωθδνζεο........................... 
Ξξνο: e-Δ.Φ.Θ.Α. 
Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ   
ΡΚ.ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ & ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΠΚΒΑΠΔΥΛ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ   
ΑΘΑΓΖΚΗΑΠ 22,  Ρ.Θ 106 71 ΑΘΖΛΑ  
 
ΔγγπεηηθΪ επηζηνιΪ καο ππ’ αξ................ γηα επξψ....................... 
 
Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλΩθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 
δηαηξΩζεσο θαη δηδΪζεσο, ππΩξ  
{Πε πεξΫπησζε κεκνλσκΩλεο εηαηξΫαο: ηεο ΔηαηξΫαο ……….. νδφο …………. αξηζκφο … ΡΘ ……….., 
ΑΦΚ …..} 
{Ϊ ζε πεξΫπησζε Έλσζεο Ϊ ΘνηλνπξαμΫαο: ησλ Δηαηξηψλ  
α)…….….... νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… ΑΦΚ ……. 
β)……….…. νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… ΑΦΚ …… 
γ)………….. νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… ΑΦΚ …… 
κειψλ ηεο Έλσζεο Ϊ ΘνηλνπξαμΫαο, αηνκηθΨ γηα θΨζε κηα απφ απηΩο θαη σο αιιειΩγγπα θαη εηο 
νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηΨο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο Ϊ ΘνηλνπξαμΫαο,} 
θαη κΩρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηε ζπκκεηνρΪ ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ 
ηεο (ζπκπιεξψλεηε ηελ θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα ππνβνιΪο πξνζθνξψλ)….…………. κε αληηθεΫκελν 
(ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηΫηιν ηνπ Ωξγνπ) ……………….. ζπλνιηθΪο αμΫαο (ζπκπιεξψλεηε ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ κε δηεπθξΫληζε εΨλ πεξηιακβΨλεη Ϊ φρη ηνλ Φ.Ξ.Α.) ..................................., 
ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... ΓηαθΪξπμΪ ζαο.  
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρΪ ζηνλ 
αλσηΩξσ δηαγσληζκφ απνξξΩνπζεο ππνρξεψζεηο 
{Πε πεξΫπησζε κεκνλσκΩλεο εηαηξΫαο: ηεο ελ ιφγσ ΔηαηξΫαο.} 
{Ϊ ζε πεξΫπησζε Έλσζεο Ϊ ΘνηλνπξαμΫαο: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο Ϊ ΘνηλνπξαμΫαο αηνκηθΨ γηα 
θΨζε κηα απφ απηΩο θαη σο αιιειΩγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηΨο 
ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο Ϊ ΘνηλνπξαμΫαο.} 
Ρν αλσηΩξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξεΫηαη ζηε δηΨζεζΪ ζαο, ην νπνΫν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 
θαηαβΨινπκε νιηθΨ Ϊ κεξηθΨ ρσξΫο θακΫα απφ κΩξνπο καο αληΫξξεζε Ϊ Ωλζηαζε θαη ρσξΫο λα 
εξεπλεζεΫ ην βΨζηκν Ϊ κε ηεο απαΫηεζΪο ζαο, κΩζα ζε πΩληε (5) εκΩξεο απφ ηελ Ωγγξαθε 
εηδνπνΫεζΪ ζαο. 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κΩρξη θαη ηελ ………………(ΠεκεΫσζε πξνο ηελ ΡξΨπεδα: ν ρξφλνο ηζρχνο πξΩπεη 
λα εΫλαη κεγαιχηεξνο ηνπιΨρηζηνλ θαηΨ Ωλα (1) κΪλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ΞξνζθνξΨο). 
Απνδερφκαζηε λα παξαηεΫλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ Ωγγξαθε δΪισζΪ ζαο, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αΫηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεΫ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελΫα ιΪμεο ηεο. 
Πε πεξΫπησζε θαηΨπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηΨπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΨζηνηε ηζρχνλ 
πΨγην ηΩινο ραξηνζΪκνπ. 
Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο ΔγγπεηηθΩο ΔπηζηνιΩο ηεο ΡξΨπεδΨο καο, νη νπνΫεο Ωρνπλ 
ρνξεγεζεΫ ζην Γεκφζην, ζηα Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη ζηα Λ.Ξ.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκΩλεο θαη ηεο παξνχζεο, 
δελ μεπεξλΨλε ην φξην ην νπνΫν Ωρεη θαζνξηζηεΫ βΨζεη λφκνπ γηα ηελ ΡξΨπεδΨ καο. 
 
(ΔμνπζηνδνηεκΩλε ππνγξαθΪ) 
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Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο Πχκβαζεο 
 
ΔΘΓΝΡΖΠ....................................................................... 
ΖκεξνκελΫα Ωθδνζεο........................... 
Ξξνο: e-Δ.Φ.Θ.Α. 
Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ   
ΡΚ.ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ & ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΠΚΒΑΠΔΥΛ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ   
ΑΘΑΓΖΚΗΑΠ 22,  Ρ.Θ 106 71 ΑΘΖΛΑ   
 
ΔγγπεηηθΪ επηζηνιΪ καο ππ’ αξ................. γηα επξψ....................... 
Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλΩθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 
δηαηξΩζεσο θαη δηδΪζεσο, ππΩξ  
{Πε πεξΫπησζε κεκνλσκΩλεο εηαηξΫαο : ηεο ΔηαηξΫαο …………… Νδφο …………. Αξηζκφο ……. 
Ρ.Θ. ……… ΑΦΚ ……..}  
{Ϊ ζε πεξΫπησζε Έλσζεο Ϊ ΘνηλνπξαμΫαο : ησλ Δηαηξηψλ  
 
α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. ………….. ΑΦΚ … 
β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. ………….. ΑΦΚ … 
γ) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. ………….. ΑΦΚ … 
 
κειψλ ηεο Έλσζεο Ϊ ΘνηλνπξαμΫαο, αηνκηθΨ γηα θΨζε κΫα απφ απηΩο θαη σο αιιειΩγγπα θαη εηο 
νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηΨο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο Ϊ ΘνηλνπξαμΫαο}, 
θαη κΩρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιΪ εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο κε 
αξηζκφ................... πνπ αθνξΨ ζην δηαγσληζκφ ηεο (ζπκπιεξψλεηε ηελ θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα 
ππνβνιΪο πξνζθνξψλ) …………. κε αληηθεΫκελν (ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηΫηιν ηνπ 
Ωξγνπ) …….………..…… ζπλνιηθΪο αμΫαο (ζπκπιεξψλεηε ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηΫκεκα κε 
δηεπθξΫληζε εΨλ πεξηιακβΨλεη Ϊ φρη ηνλ ΦΞΑ) ………........, ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... 
ΓηαθΪξπμΪ ζαο. 
Ρν αλσηΩξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξεΫηαη ζηε δηΨζεζΪ ζαο, ην νπνΫν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 
θαηαβΨινπκε νιηθΨ Ϊ κεξηθΨ ρσξΫο θακΫα απφ κΩξνπο καο αληΫξξεζε Ϊ Ωλζηαζε θαη ρσξΫο λα 
εξεπλεζεΫ ην βΨζηκν Ϊ κε ηεο απαΫηεζΪο ζαο, κΩζα ζε πΩληε (5) εκΩξεο απφ ηελ Ωγγξαθε 
εηδνπνΫεζΪ ζαο. 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κΩρξηο φηνπ απηΪ καο επηζηξαθεΫ Ϊ κΩρξηο φηνπ ιΨβνπκε Ωγγξαθε δΪισζΪ ζαο 
φηη κπνξνχκε λα ζεσξΪζνπκε ηελ ΡξΨπεδΨ καο απαιιαγκΩλε απφ θΨζε ζρεηηθΪ ππνρξΩσζε. 
Πε πεξΫπησζε θαηΨπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηΨπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΨζηνηε ηζρχνλ 
πΨγην ηΩινο ραξηνζΪκνπ.  
Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο ΔγγπεηηθΩο ΔπηζηνιΩο ηεο ΡξΨπεδΨο καο, νη νπνΫεο Ωρνπλ 
ρνξεγεζεΫ ζην Γεκφζην, ζηα Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη ζηα Λ.Ξ.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκΩλεο θαη ηεο παξνχζεο, 
δελ μεπεξλΨλε ην φξην ην νπνΫν Ωρεη θαζνξηζηεΫ βΨζεη λφκνπ γηα ηελ ΡξΨπεδΨ καο.  
 
 
(ΔμνπζηνδνηεκΩλε ππνγξαθΪ)  
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV – πφδεηγκα Ρππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Ξξνδηθαζηηθήο Ξξνζθπγήο  

 

Αξηζκφο ΞξνζθπγΪο 
                     /21 

 
ΞΟΝΠΦΓΖ  

ΔΛΥΞΗΝΛ ΡΖΠ Α.Δ.Ξ.Ξ.  
 

(1) ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠΦΔΓΝΛΡΝΠ 
ΝλνκαζΫα θπζηθνχ Ϊ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ αζθεΫ ηελ ΞξνζθπγΪ: 
Γηεχζπλζε : ________________________________________________________ 
Αξ. Ρειεθψλνπ : ______________________  Αξ. Φαμ : _____________________ 
e-mail : ______________________ 
(2)  ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ 
 
ΝλνκαζΫα : _________________________________________________________ 
Γηεχζπλζε : _________________________________________________________ 
Αξ. Ρειεθψλνπ : _________________________ Αξ. Φαμ : ___________________ 
e-mail : ___________________________ 

 

(3) ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 
 
 

(5) ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΕΝΚΔΛΖ ΓΑΞΑΛΖ 
ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖ ΠΚΒΑΠΖ 

(4) ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ 
(ΔΟΓΝ, ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ, ΞΖΟΔΠΗΔΠ) 

 

(6) ΞΝΠΝ ΘΑΡΑΘΟΥΘΔΗΠΑΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

(7) ΞΑΟΑΒΝΙΝ ΘΑΗ ΞΟΑΜΖ ΔΜΝΦΙΖΠΖΠ 
ΞΑΟΑΒΝΙΝ 

(επηζπλΨπηεηαη ζην παξφλ Ωληππν) 
 

(8) ΔΜΝΠΗΝΓΝΡΖΠΖ ΠΔ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ  
ΘΑΡΑΘΔΠΖΠ ΑΞΝ ΓΗΘΖΓΝΟΝ 

(επηζπλΨπηεηαη ζην παξφλ Ωληππν) 
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(9) ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 
 
Α. ΝλνκαζΫα θαη ζπλνπηηθΪ πεξηγξαθΪ ηεο ΓηαθΪξπμεο Πχκβαζεο 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
Β. ΖκεξνκελΫα πξνθΪξπμεο θαη δεκνζΫεπζεο ησλ φξσλ ηεο δηαδηθαζΫαο ζχλαςεο ηεο 
ζχκβαζεο 
 
_________________________________________ 
 
Γ. ΖκεξνκελΫα ππνβνιΪο ηεο πξνζθνξΨο ηνπ πξνζθεχγνληνο 
_________________________________________ 
 
Γ. ΖκεξνκελΫα θαηΨ ηελ νπνΫα ν πξνζθεχγσλ Ωιαβε γλψζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΨμεο Ϊ 
απφθαζεο 
 
________________________________________ 
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(10) ΙΝΓΝΗ ΔΞΗ ΡΥΛ ΝΞΝΗΥΛ ΒΑΠΗΕΔΡΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΓΖ 
 
 
Λα πξνζδηνξΫζεηε εηδηθΨ ηνπο λνκηθνχο θαη πξαγκαηηθνχο ιφγνπο επΫ ησλ νπνΫσλ βαζΫδεηαη ε 
πξνζθπγΪ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(εΨλ ν ρψξνο πνπ ππΨξρεη δελ εΫλαη επαξθΪο επηζπλΨςηε ζπκπιεξσκαηηθΪ ζειΫδα Ϊ ζειΫδεο) 
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(11) ΑΗΡΖΚΑ ΡΖΠ ΞΟΝΠΦΓΖΠ 
 
 
Λα πξνζδηνξΫζεηε εηδηθΨ ην αΫηεκα ηεο πξνζθπγΪο. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(εΨλ ν ρψξνο πνπ ππΨξρεη δελ εΫλαη επαξθΪο επηζπλΨςηε ζπκπιεξσκαηηθΪ ζειΫδα Ϊ ζειΫδεο) 
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(12) ΑΗΡΖΚΑ ΑΛΑΠΡΝΙΖΠ – ΞΟΝΠΥΟΗΛΥΛ ΚΔΡΟΥΛ 
 
 
Λα πξνζδηνξΫζεηε εηδηθΨ ην αΫηεκα (αηηΪκαηα) θαη λα ην (ηα) αηηηνινγΪζεηε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(εΨλ ν ρψξνο πνπ ππΨξρεη δελ εΫλαη επαξθΪο επηζπλΨςηε ζπκπιεξσκαηηθΪ ζειΫδα Ϊ ζειΫδεο) 
 
(13) ΓΖΙΥΠΖ 
 
Γειψλσ ππεχζπλα φηη φια ηα ζηνηρεΫα θαη φιεο νη πιεξνθνξΫεο πνπ πεξηΩρνληαη ζηελ παξνχζα 
ΞξνζθπγΪ θαζψο θαη φια ηα επηζπλεκκΩλα Ωγγξαθα εΫλαη αιεζΪ θαη νξζΨ. 
 
 
 
 
__________________________________                                    
________________________ 
 
πνγξαθΪ Ξξνζθεχγνληνο Ϊ Δθπξνζψπνπ                                                         ΖκεξνκελΫα 
 
 
 
     Νλνκαηεπψλπκν _______________________________________ 
 
     (ΘεθαιαΫα) 
 
 
 
     Ηδηφηεηα ______________________________________________ 
 
 
 

ΠθξαγΫδα 
 

(Πε πεξΫπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ) 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V – Δλεκέξσζε γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

 
ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΠΥΞΗΘΥΛ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ 

Ζ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ ελεκεξψλεη ππφ ηελ ηδηφηεηΨ ηεο σο ππεχζπλεο επεμεξγαζΫαο ην θπζηθφ 
πξφζσπν πνπ ππνγξΨθεη ηελ πξνζθνξΨ σο ΞξνζθΩξσλ Ϊ σο Λφκηκνο Δθπξφζσπνο 
ΞξνζθΩξνληνο, φηη ην Ϋδην Ϊ θαη ηξΫηνη, θαη’ εληνιΪ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ζα επεμεξγΨδνληαη ηα 
αθφινπζα δεδνκΩλα σο εμΪο: 
Η. ΑληηθεΫκελν επεμεξγαζΫαο εΫλαη ηα δεδνκΩλα πξνζσπηθνχ ραξαθηΪξα πνπ πεξηΩρνληαη ζηνπο 
θαθΩινπο ηεο πξνζθνξΨο θαη ηα απνδεηθηηθΨ κΩζα ηα νπνΫα ππνβΨιινληαη ζηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ, 
ζην πιαΫζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, απφ ην θπζηθφ πξφζσπν ην νπνΫν εΫλαη ην Ϋδην 
ΞξνζθΩξσλ Ϊ Λφκηκνο Δθπξφζσπνο ΞξνζθΩξνληνο. 
ΗΗ. Πθνπφο ηεο επεμεξγαζΫαο εΫλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ ΦαθΩινπ ΞξνζθνξΨο, ε αλΨζεζε ηεο 
Πχκβαζεο, ε πξνΨζπηζε ησλ δηθαησκΨησλ ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο, ε εθπιΪξσζε ησλ εθ ηνπ 
λφκνπ ππνρξεψζεσλ ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο θαη ε ελ γΩλεη αζθΨιεηα θαη πξνζηαζΫα ησλ 
ζπλαιιαγψλ. Ρα δεδνκΩλα ηαπηνπξνζσπΫαο θαη επηθνηλσλΫαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ 
ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ θαη γηα ηελ ελεκΩξσζε ησλ Ξξνζθεξφλησλ ζρεηηθΨ κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
πξνζθνξψλ. 
ΗΗΗ. ΑπνδΩθηεο ησλ αλσηΩξσ (ππφ Α) δεδνκΩλσλ ζηνπο νπνΫνπο θνηλνπνηνχληαη εΫλαη:  
(α) ΦνξεΫο ζηνπο νπνΫνπο ε ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ αλαζΩηεη ηελ εθηΩιεζε ζπγθεθξηκΩλσλ ελεξγεηψλ γηα 
ινγαξηαζκφ ηεο, δειαδΪ νη Πχκβνπινη, ηα ππεξεζηαθΨ ζηειΩρε, κΩιε Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο, 
ΣεηξηζηΩο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ θαη ινηπνΫ ελ γΩλεη πξνζηεζΩληεο ηεο, ππφ ηνλ φξν ηεο 
ηΪξεζεο ζε θΨζε πεξΫπησζε ηνπ απνξξΪηνπ. 
(β) Ρν Γεκφζην, Ψιινη δεκφζηνη θνξεΫο Ϊ δηθαζηηθΩο αξρΩο Ϊ Ψιιεο αξρΩο Ϊ δηθαηνδνηηθΨ φξγαλα, 
ζην πιαΫζην ησλ αξκνδηνηΪησλ ηνπο. 
(γ) Έηεξνη ζπκκεηΩρνληεο ζην Γηαγσληζκφ, ζην πιαΫζην ηεο αξρΪο ηεο δηαθΨλεηαο θαη ηνπ 
δηθαηψκαηνο πξνδηθαζηηθΪο θαη δηθαζηηθΪο πξνζηαζΫαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην Γηαγσληζκφ, 
ζχκθσλα κε ην λφκν. 
IV. Ρα δεδνκΩλα ζα ηεξνχληαη γηα ρξνληθφ δηΨζηεκα γηα ρξνληθφ δηΨζηεκα Ϋζν κε ηε δηΨξθεηα ηεο 
εθηΩιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαη κεηΨ ηε ιΪμε απηΪο γηα ρξνληθφ δηΨζηεκα πΩληε εηψλ, γηα 
κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο-δεκνζηνλνκηθνχο Ϊ ειΩγρνπο ρξεκαηνδνηψλ Ϊ Ψιινπο 
πξνβιεπφκελνπο ειΩγρνπο απφ ηελ θεΫκελε λνκνζεζΫα, εθηφο εΨλ ε λνκνζεζΫα πξνβιΩπεη 
δηαθνξεηηθΪ πεξΫνδν δηαηΪξεζεο. Πε πεξΫπησζε εθθξεκνδηθΫαο αλαθνξηθΨ κε δεκφζηα ζχκβαζε ηα 
δεδνκΩλα ηεξνχληαη κΩρξη ην πΩξαο ηεο εθθξεκνδηθΫαο. ΚεηΨ ηε ιΪμε ησλ αλσηΩξσ πεξηφδσλ, ηα 
πξνζσπηθΨ δεδνκΩλα ζα θαηαζηξΩθνληαη. 
V. Ρν θπζηθφ πξφζσπν πνπ εΫλαη εΫηε ΞξνζθΩξσλ εΫηε Λφκηκνο Δθπξφζσπνο ηνπ ΞξνζθΩξνληνο, 
κπνξεΫ λα αζθεΫ θΨζε λφκηκν δηθαΫσκΨ ηνπ ζρεηηθΨ κε ηα δεδνκΩλα πξνζσπηθνχ ραξαθηΪξα πνπ ην 
αθνξνχλ, απεπζπλφκελν ζηνλ ππεχζπλν πξνζηαζΫαο πξνζσπηθψλ δεδνκΩλσλ ηεο ΑλαζΩηνπζαο 
ΑξρΪο. 
VI. H ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ Ωρεη ππνρξΩσζε λα ιακβΨλεη θΨζε εχινγν κΩηξν γηα ηε δηαζθΨιηζε ηνπ 
απφξξεηνπ θαη ηεο αζθΨιεηαο ηεο επεμεξγαζΫαο ησλ δεδνκΩλσλ θαη ηεο πξνζηαζΫαο ηνπο απφ 
ηπραΫα Ϊ αζΩκηηε θαηαζηξνθΪ, ηπραΫα απψιεηα, αιινΫσζε, απαγνξεπκΩλε δηΨδνζε Ϊ πξφζβαζε 
απφ νπνηνλδΪπνηε θαη θΨζε Ψιιεο κνξθΪ αζΩκηηε επεμεξγαζΫα. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VΗ – Πρέδην Πχκβαζεο – Οήηξα Αθεξαηφηεηαο 

 

 

                                          
                                     ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

               ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ ΞΝΘΔΠΔΥΛ 

                                             e-ΔΦΘΑ 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΠ ΔΘΛΗΘΝΠ ΦΝΟΔΑΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ 

                                             
          ΑΓΑΚ : 
ΓΔΛ.Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ                   
ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ & ΠΡΔΓΑΠΖΠ     

ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ 
ΡΚ.ΓΗΑΣ/ΠΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ &             

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΠΚΒΑΠΔΥΛ             
ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ           

 

 

ΠΚΒΑΠΖ   ΞΑΟΝΣΖΠ  ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

ΦΞ 45/21 

«Γηα ηελ παξνρή ζπληήξεζεο ηνπ Θεληξηθνχ Κεραλνγξαθηθνχ Δμνπιηζκνχ ηνπ e-

ΔΦΘΑ ρξνληθήο δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηνπ e-ΔΦΘΑ γηα ηελ 

παξάηαζε ησλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο γηα έλα (1) επηπιένλ έηνο, κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο». 

                                       

                  

ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 

   1)   «ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΠ ΔΘΛΗΘΝΠ ΦΝΟΔΑΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ» - «e-ΔΦΘΑ» 

  2)    «…………………..».    
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Πηελ ΑζΪλα , ζΪκεξα ηελ ___ε, ηνπ κελφο __________, Ωηνπο  2021,  εκΩξα  _______,  

κεηαμχ  ησλ θΨησζη ζπκβαιινκΩλσλ,  

αθελφο κελ, 

α) Ρνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκΫα «Ζιεθηξνληθφο Δζληθφο Φνξέαο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο» 

-e-Δ.Φ.Θ.Α.», πνπ εδξεχεη ζηελ ΑζΪλα (νδφο ΑθαδεκΫαο 22, Ρ.Θ. 106 71, ΑΦΚ: 997072577 ΓΝ 

Γ΄ Αζελψλ), λνκΫκσο εθπξνζσπνχκελνπ απφ  ηνλ θν ΓνπθεμΪ Ξαλαγηψηε ηνπ ΑζαλαζΫνπ, 

ζχκθσλα  κε ηελ ππ’ αξηζ. 34435/31-05-21 Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ ΔξγαζΫαο θαη Θνηλσληθψλ 

πνζΩζεσλ «ΑπνδνρΪ παξαΫηεζεο θαη δηνξηζκφο ΓηνηθεηΪ ζηνλ Ζιεθηξνληθφ Δζληθφ ΦνξΩα 

ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο (e-ΔΦΘΑ) θαη ΞξνΩδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ» (ΦΔΘ.428/01-06-

2021 η..Ν.Γ.Γ.) εθεμΪο απνθαινχκελν ζηελ παξνχζα Πχκβαζε «ε «Αλαζέηνπζα Αξρή» 

ρΨξηλ ηεο νπνΫαο θαηαξηΫδεηαη ε παξνχζα  ζχκβαζε, 

αθ’ εηΩξνπ  δε, 

β) ηεο εηαηξεΫαο κε ηελ επσλπκΫα «…….» θαη ην δηαθξηηηθφ ηΫηιν «……», ε νπνΫα εδξεχεη ζηνλ 

ΓΪκν ……. λνκνχ …….., επΫ ηεο νδνχ ……….. – Ρ.Θ. ……, Α.Φ.Κ. ….., Γ.Ν.. ……, email: ……. 

θαινχκελε εθεμΪο «ΑλΨδνρνο», ε νπνΫα εθπξνζσπεΫηαη λφκηκα απφ ηνλ θν. ………. ηνπ …… κε 

ΑΓΡ …., ζχκθσλα κε ην ππ’ αξ. πξση.: ……. Ξηζηνπνηεηηθφ ………………..., εθεμΪο απνθαινχκελν 

ζηελ παξνχζα Πχκβαζε «Αλάδνρνο», ρΨξηλ ηνπ νπνΫνπ θαηαξηΫδεηαη ε παξνχζα  ζχκβαζε, 

 

ΙακβΨλνληαο ππφςε : 

1. Ρελ ππ΄ αξ. …………… (ΑΓΑΚ:21PROC00……….., ΔΠΖΓΖΠ: 105757) ΓηαθΪξπμε Αλνηθηνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ ελ ζΩκαηη ζχκβαζε παξνρΪο ππεξεζηψλ. 

2.  Ρελ ππ΄ αξ. …………………. (ΑΓΑ:…………., ΑΓΑΚ:21AWRD00…………….) Απφθαζε 

Θαηαθχξσζεο ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο. 

3. Ρελ αξηζκ. πξση. ………………… εηδηθΪ πξφζθιεζε ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο πξνο ηνλ 

ΑλΨδνρν γηα ηελ ππνγξαθΪ ηνπ παξφληνο, ε νπνΫα θνηλνπνηΪζεθε ζε απηφλ ζηηο 

……………………..  

4. Ό,ηη αλαπφζπαζην ηκΪκα ηεο παξνχζαο απνηεινχλ, ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 2 παξ.1 πεξηπη. 

42 ηνπ Λ.4412/2016: 

 Ζ ππ’αξ. πξση. ……………….. πξνζθνξΨ ηνπ Αλαδφρνπ.  

 Ζ ππ΄ αξ.πξση ……………… (ΑΓΑΚ:21PROC00…………, ΔΠΖΓΖΠ: 105757) ΓηαθΪξπμε 

κε ηα ΞαξαξηΪκαηα ηεο. 

5. Όηη ν αλΨδνρνο θαηΩζεζε ηελ ππ’ αξηζ. …………….. εγγπεηηθΪ επηζηνιΪ ηεο ηξΨπεδαο 

…………., πνζνχ #..........# € (……………. ΔΟΥ) γηα ηελ θαιΪ εθηΩιεζε ησλ φξσλ ηνπ 

παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ. 

 

Ππκθσλνχληαη, ζπλνκνινγνχληαη θαη γίλνληαη δεθηά ηα εμήο: 

 

 

ΑΟΘΟΝ 1    

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ – ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΘΑΗ ΝΟΝΗ  

 

ΑληηθεΫκελν ηνπ Ωξγνπ εΫλαη ε ΞαξνρΪ πεξεζηψλ ζπληΪξεζεο ηνπ Θεληξηθνχ Κεραλνγξαθηθνχ 

Δμνπιηζκνχ ηνπ ΔληαΫνπ ΦνξΩα ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο, ζε δχν (2) θαηεγνξΫεο  εμνπιηζκνχ, 

ζχκθσλα κε ηνλ ΞΫλαθα πνπ αθνινπζεΫ: 
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Θαηεγνξία  Α Ξαξνρή πεξεζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ Δμνπιηζκνχ, φπσο απηφο 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Ξίλαθα 1 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Α, θαζψο θαη 

ηνπ Ιεηηνπξγηθνχ Ππζηήκαηνο ή/ θαη ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ 

(γηα φζα είδε ηνπ Ξίλαθα 1 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Α έρνπλ ηε 

ιέμε “ΛΑΗ” ζηε ζηήιε “ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΑΟΑΓΥΓΗΘΖΠ 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ”), 

Θαηεγνξία  Β Ξαξνρή πεξεζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ Δμνπιηζκνχ, φπσο απηφο 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Ξίλαθα 2 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Α, θαζψο θαη 

ηνπ Ιεηηνπξγηθνχ Ππζηήκαηνο ή/ θαη ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ 

(γηα φζα είδε ησλ Ξίλαθα 2 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Α έρνπλ ηε 

ιέμε “ΛΑΗ” ζηε ζηήιε “ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΑΟΑΓΥΓΗΘΖΠ 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ”), 

 

 Ρν ζχλνιν ηνπ ππφ ζπληΪξεζε Θεληξηθνχ Δμνπιηζκνχ ηνπ e-ΔΦΘΑ απνηππψλεηαη ζην 

ζπλεκκΩλν ΞαξΨξηεκα Α (ΞΫλαθαο 1 θαη 2). 

 

 Νη παξερφκελεο απφ ηνλ ΑλΨδνρν ππεξεζΫεο, ζην πιαΫζην ηεο ζπληΪξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, 
αθνξνχλ: 

 

A. Ξξνιεπηηθή ζπληήξεζε, ε νπνΫα ζα εθηειεΫηαη κΫα (1) θνξΨ ην Ωηνο, θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο κε ππεχζπλνπο ηνπ ΦνξΩα. Κε ηνλ φξν ΞξνιεπηηθΪ ΠπληΪξεζε 

πεξηγξΨθεηαη κηα ππεξεζΫα ε νπνΫα ζθνπφ Ωρεη κΩζσ ζπγθεθξηκΩλσλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ελεξγεηψλ λα ιεηηνπξγΪζεη πξνιεπηηθΨ ζε πηζαλΨ πξνβιΪκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνθχςνπλ απφ ηε ζπλερΪ ρξΪζε απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ ψζηε λα δηαηεξΪζεη ζε πςειφ 

επΫπεδν ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θαιππηφκελνπ κε απηΪ ηελ ππεξεζΫα εμνπιηζκνχ. 

ΞξνιεπηηθΪ ΠπληΪξεζε ζα πξαγκαηνπνηεΫηαη ζε φιν ηνλ εμνπιηζκφ πνπ αλαθΩξεηαη ζηνπο 

ΞΫλαθεο 1 θαη 2 ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Α. 

B. Δπαλνξζσηηθή ζπληήξεζε, ε νπνΫα δηελεξγεΫηαη ζε πεξΫπησζε βιΨβεο, Ωπεηηα απφ 

ζρεηηθΪ εηδνπνΫεζε απφ ηνλ e-ΔΦΘΑ, κΩζσ ηνπ ΓξαθεΫνπ Άκεζεο ΒνΪζεηαο ηνπ Αλαδφρνπ. 

ΔπαλνξζσηηθΪ ΠπληΪξεζε ζα πξαγκαηνπνηεΫηαη ζε φιν ηνλ εμνπιηζκφ πνπ αλαθΩξεηαη 

ζηνπο ΞΫλαθεο 1 θαη 2 ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Α.  

ζχκθσλα κε ηηο ηερληθΩο πξνδηαγξαθΩο ηεο δηαθΪξπμεο θαη ην ζπλ/λν Ξαξάξηεκα I ηεο 

παξνχζεο. 

 

 

 

 

 

 



 

115 

 

ΑΟΘΟΝ 2 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ  - ΠΚΒΑΡΗΘΝ ΡΗΚΖΚΑ 

 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ 

ΦνξΩαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εΫλαη o ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ e-ΔΦΘΑ. 

Ζ δαπΨλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηνλ κε Θ.Α.Δ.:00.10.0433 ζρεηηθΪ πΫζησζε ηνπ 
ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2021, 2022 θαη 2023 ηνπ ΦνξΩα.    

Γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζΫα Ωρεη εθδνζεΫ ε απφθαζε κε αξ. πξση. Κ666/06-08-2021 

(ΑΓΑ:61ΣΘ46ΚΑΞΠ-ΓΘΙ, ΑΓΑΚ:21REQ009118877) αλΨιεςε ππνρξΩσζεο/Ωγθξηζε δΩζκεπζεο 

πΫζησζεο γηα ην νηθνλνκηθφ Ωηνο 2021,2022 θαη 2023 θαη Ωιαβε α/α 28493/2021 θαηαρψξεζεο 

ζην κεηξψν δεζκεχζεσλ/ΒηβιΫν εγθξΫζεσλ & Δληνιψλ ΞιεξσκΪο ηνπ θνξΩα. 

 

ΠΚΒΑΡΗΘΝ ΡΗΚΖΚΑ 

Ρν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηΫκεκα ηεο ζχκβαζεο αλΩξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

#.....# πιένλ Φ.Ξ.Α. Ϊηνη #....# ζπκπ/λνπ Φ.Ξ.Α. φπσο αλαιχεηαη ζηελ πξνζθνξΨ ηνπ 

αλαδφρνπ.  

 

ΑΟΘΟΝ 3    

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

Ζ ζχκβαζε ζα ηζρχεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο, αξρΪο γελνκΩλεο απφ ηελ 

ππνγξαθΪ ηεο Πχκβαζεο Ϊηνη …………/2021, κε κνλνκεξΩο δηθαΫσκα ηνπ ΦνξΩα γηα Ωλα (1) 

επηπιΩνλ Ωηνο παξΨηαζεο απηΪο. 

 

ΑΟΘΟΝ 4  

ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

Ν ΑλΨδνρνο εγγπΨηαη θαη δεζκεχεηαη αλΩθθιεηα  ζηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ:  

4.1. Όηη, ηεξεΫ θαη ζα εμαθνινπζΪζεη λα ηεξεΫ θαηΨ ηελ εθηΩιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξΩνπλ απφ ηηο δηαηΨμεηο ηεο πεξηβαιινληηθΪο, θνηλσληθναζθαιηζηηθΪο 

θαη εξγαηηθΪο λνκνζεζΫαο, πνπ Ωρνπλ ζεζπηζηεΫ κε ην δΫθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δΫθαην, 

ζπιινγηθΩο ζπκβΨζεηο Ϊ δηεζλεΫο δηαηΨμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαΫνπ, νη 

νπνΫεο απαξηζκνχληαη ζην ΞαξΨξηεκα Σ ηνπ ΞξνζαξηΪκαηνο Α’ (θαη ηνπ λ. 4412/2016). Ζ 

ηΪξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειΩγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιΩπνπλ ηελ 

εθηΩιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΩο θαη ππεξεζΫεο πνπ ελεξγνχλ 

εληφο ησλ νξΫσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηΨο ηνπο.  

 

4.2. Όηη ζα ελεξγεΫ ζχκθσλα κε ην Λφκν θαη κε ηελ παξνχζα, φηη ζα ιακβΨλεη ηα θαηΨιιει

ζχκθσλα κε ηε ξήηξα 

αθεξαηφηεηαο πνπ επηζπλΨπηεηαη ζηελ παξνχζα θαη απνηειεΫ αλαπφζπαζην ηκΪκα ηεο.  

4.3. φηη, δελ δεκηνπξγεΫηαη θακηΨ Ωλλνκε ζρΩζε κεηαμχ ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ Ϊ ησλ ππεξγνιΨβσλ ηνπ πνπ απαζρνινχληαη ζην Έξγν νχηε θαη 

κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ Ϊ ησλ ππεξγνιΨβσλ ηνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο. 
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Ν ΑλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιΫζεη θαη δηαηεξεΫ αζθαιηζκΩλν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηνπο 

αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη κεξηκλΨ φπσο νη ππεξγνιΨβνη θαη ινηπνΫ ζπλεξγΨηεο 

ηνπ λα πξΨμνπλ ην Ϋδην. 

Ρα δχν κΩξε ιακβΨλνπλ θαηΨ ην κΩξνο πνπ ηνπο αλαινγεΫ ζχκθσλα κε ηελ θεΫκελε λνκνζεζΫα, 

φια ηα ελδεδεηγκΩλα κΩηξα γηα ηελ πξνζηαζΫα θαη αζθΨιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ  θαη 

ησλ ππεξγνιΨβσλ ηνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 5  

ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ - ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

Ζ πιεξσκΪ ηεο αμΫαο ηνπ απφ αλΨζεζε Έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεΫ σο εμΪο:  

Ρν 100% ηεο ζπκβαηηθΪο αμΫαο κεηΨ ηελ νξηζηηθΪ παξαιαβΪ ησλ ππεξεζηψλ.  

MεηΨ ηελ ππνγξαθΪ ηεο ζρεηηθΪο ζχκβαζεο ν ΑλΨδνρνο ζα πιεξψλεηαη αλΨ ηεηξΨκελν (4) κεηΨ 

απφ ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ παξαιαβΪο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπΪ.  

Ζ πιεξσκΪ ηνπ Αλαδφρνπ ζα γΫλεηαη απφ ηηο ΝηθνλνκηθΩο πεξεζΫεο ηεο ΘεληξηθΪο πεξεζΫαο ηνπ 

e-ΔΦΘΑ. 

Ζ θαηαβνιΪ ηεο αλαινγνχζαο πιεξσκΪο ζα γΫλεη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ 

θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιΩπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΨμεηο θαζψο θαη θΨζε Ψιινπ 

δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ δεηεζεΫ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζΫεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ Ωιεγρν θαη 

ηελ πιεξσκΪ. 

Ν ΑλΨδνρνο ζα πξΩπεη λα Ωρεη πξνζθνκΫζεη φια ηα λφκηκα παξαζηαηηθΨ θαη δηθαηνινγεηηθΨ πνπ 

πξνβιΩπνληαη απφ ην Ψξζξν 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016 φπσο Ωρεη ηξνπνπνηεζεΫ θαη ηζρχεη, 

θαζψο θαη θΨζε Ψιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ Ϊζειε δεηεζεΫ απφ ηηο αξκφδηεο πεξεζΫεο πνπ 

δηελεξγνχλ ηνλ Ωιεγρν θαη ηελ πιεξσκΪ.  

 

ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

Toλ ΑλΨδνρν βαξχλνπλ νη ππΩξ ηξΫησλ θξαηΪζεηο, σο θαη θΨζε Ψιιε επηβΨξπλζε, ζχκθσλα κε 

ηελ θεΫκελε λνκνζεζΫα, κε ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξνρΪ ηεο ππεξεζΫαο ζηνλ 

ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιΩπεηαη ζηα Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. ΗδΫσο βαξχλεηαη κε ηηο 

αθφινπζεο θξαηΪζεηο:  

α) ΘξΨηεζε 0,07% ε νπνΫα ππνινγΫδεηαη επΫ ηεο αμΫαο θΨζε πιεξσκΪο πξν θφξσλ θαη 

θξαηΪζεσλ ηεο αξρηθΪο, θαζψο θαη θΨζε ζπκπιεξσκαηηθΪο ζχκβαζεο πΩξ ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Ψξζξν 4 λ.4013/2011 φπσο ηζρχεη).  

β) ΘξΨηεζε 0,06% ε νπνΫα ππνινγΫδεηαη επΫ ηεο αμΫαο θΨζε πιεξσκΪο πξν θφξσλ θαη 

θξαηΪζεσλ ηεο αξρηθΪο, θαζψο θαη θΨζε ζπκπιεξσκαηηθΪο ζχκβαζεο ππΩξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 

Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ) (αξ.350 παξ.3 λ.4412/2016 φπσο ηζρχεη θαη ΘΑ 

αξ.1191, ΦΔΘ 969Β/22-3-17).  

γ) ΘξΨηεζε χςνπο 0,02% ππΩξ ηεο αλΨπηπμεο θαη ζπληΪξεζεο ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ, ε νπνΫα 

ππνινγΫδεηαη επΫ ηεο αμΫαο, εθηφο ΦΞΑ, ηεο αξρηθΪο, θαζψο θαη θΨζε ζπκπιεξσκαηηθΪο ζχκβαζεο. 

Ρν πνζφ απηφ παξαθξαηεΫηαη ζε θΨζε πιεξσκΪ απφ ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ ζην φλνκα θαη γηα 
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ινγαξηαζκφ ηνπ πνπξγεΫνπ ΤεθηαθΪο ΓηαθπβΩξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ Ψξζξνπ 36 

ηνπ λ. 4412/201680. 

Νη ππεξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθΨζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηΩινο ραξηνζΪκνπ 3% 

θαη επ’απηνχ εηζθνξΨ ππΩξ ΝΓΑ 20%. 

Κε θΨζε πιεξσκΪ ζα γΫλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θεΫκελε λνκνζεζΫα παξαθξΨηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο.  

 

Θάζε παξαζηαηηθφ (Γ.Α., -ηηκνιφγην θηι) ζα εθδίδεηαη ζηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

ΔΞΥΛΚΗΑ: e-Δ.Φ.Θ.Α.–ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΠ ΔΘΛΗΘΝΠ ΦΝΟΔΑΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ  

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑ: ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ - Λ.Ξ.Γ.Γ. 

ΓΗΔΘΛΠΖ: ΑΘΑΓΖΚΗΑΠ 22, 106 71, ΑΘΖΛΑ 

Α.Φ.Κ.: 997072577   

Γ.Ν.. : Γ΄ ΑΘΖΛΥΛ  

Ρν ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηΪ ζα αλαθΩξεη ηελ ηηκΪ ζε ΔΟΥ. 

 

Ν ΑλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα απνζηΩιιεη ηα ηηκνιφγηα ηφζν ζε ειεθηξνληθΪ κνξθΪ, ζηελ 

ειεθηξνληθΪ δηεχζπλζε: tm.diagon.ipiresion@efka.gov.gr  θαη sannousaki@efka.gov.gr  φζν θαη 

ζε Ωληππε κνξθΪ ζηελ ηαρπδξνκηθΪ δηεχζπλζε: ΑθαδεκΫαο 22, 106 71 ΑζΪλα, Γξ. Ξξσηνθφιινπ 

ΓεληθΪο Γ/λζεο ΓηνηθεηηθΪο πνζηΪξημεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ & ΠηΩγαζεο, ζηα νπνΫα ζα 

αλαγξΨθνληαη πΩξαλ ησλ σο Ψλσ ζηνηρεΫσλ ηνπ ΦνξΩα θαη ηα ζηνηρεΫα ηεο Πχκβαζεο 

(αξ.θαθΩινπ (ΦΞ….) θαη ρξνληθφ δηΨζηεκα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ). 

 
 

 

ΑΟΘΟΝ 6 

ΑΛΑΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ ΡΗΚΖΠ  

Γελ πξνβιΩπεηαη γηα ηελ παξνχζα. 

 

ΑΟΘΟΝ 7  

ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ- ΞΑΟΑΙΑΒΖ 

7.1 Ν ΑλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα παξΩρεη ηηο ππεξεζΫεο ηνπ ζην ρξνληθφ δηΨζηεκα θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 1 & 3 ηεο παξνχζαο θαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά 

ηνπ. 

  

7.2 Ν ΑλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα παξΩρεη ηηο ππεξεζΫεο ηνπ Ϊ/θαη λα ππνβΨιεη ηα παξαδνηΩα ζηελ 

ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ ζχκθσλα  κε ηα άξζξα 1 & 3 ηεο παξνχζαο. Κε εκπξφζεζκε παξνρΪ ησλ 

ππεξεζηψλ Ϊ/θαη ππνβνιΪ ησλ παξαδνηΩσλ απφ ηνλ ΑλΨδνρν επΨγεηαη ηελ θΪξπμε απηνχ σο 

Ωθπησηνπ ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 11 ηεο παξνχζεο.   

                                                           
80

 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικών ποςών, κακώσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Τπουργών Ψθφιακισ 
Διακυβζρνθςθσ και Οικονομικών τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

mailto:tm.diagon.ipiresion@efka.gov.gr
mailto:sannousaki@efka.gov.gr
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7.3. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ Έξγνπ, ζα δηελεξγεΫηαη απφ ηε Γ/λζε πνδνκψλ ΞιεξνθνξηθΪο & 

Δπηθνηλσληψλ ηεο ΓεληθΪο Γηεχζπλζεο ΞιεξνθνξηθΪο & Δπηθνηλσληψλ ηνπ e-ΔΦΘΑ, ε νπνΫα ζα 

εηζεγεΫηαη ζην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν (Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην) γηα φια ηα δεηΪκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ πξνζΪθνπζα εθηΩιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιΪξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιΪςε ησλ επηβεβιεκΩλσλ κΩηξσλ ιφγσ κε ηΪξεζεο ησλ σο 

Ψλσ φξσλ θαη ηδΫσο γηα δεηΪκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνΫεζε ηνπ αληηθεηκΩλνπ θαη παξΨηαζε 

ηεο δηΨξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ Ψξζξνπ 132 ηνπ λ.4412/16, φπσο 

ηξνπνπνηΪζεθε θαη ηζρχεη. 

Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα γΫλεηαη ηκεκαηηθΨ αλΨ ηεηξΨκελν (4) κεηΨ απφ ηε 

ζχληαμε ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ παξαιαβΪο απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο πνπ ζα ζπζηαζεΫ γηα ην 

ζθνπφ απηφ θαη ε νπνΫα ζα απνηειεΫηαη απφ ππαιιΪινπο ηεο ΓεληθΪο Γηεχζπλζεο  ΞιεξνθνξηθΪο 

θαη Δπηθνηλσληψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξΨγξαθν 3 ηνπ Ψξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/16, φπσο 

ηξνπνπνηΪζεθε θαη ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην ΞαξΨξηεκα ΗΗ ηεο 

ζρεηηθΪο δηαθΪξπμεο. 

7.4. Αλ παξΩιζεη ρξνληθφ δηΨζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηΨληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελΫα 

ππνβνιΪο ηνπ παξαδνηΩνπ απφ ηνλ ΑλΨδνρν θαη δελ Ωρεη εθδνζεΫ απφ ηελ επηηξνπΪ πξσηφθνιιν 

παξαιαβΪο, ζεσξεΫηαη φηη ε παξαιαβΪ Ωρεη ζπληειεζηεΫ απηνδΫθαηα. 

 

ΑλεμΨξηεηα απφ ηελ, θαηΨ ηα αλσηΩξσ, απηνδΫθαηε παξαιαβΪ θαη ηελ πιεξσκΪ ηνπ Αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ παξνχζα Ωιεγρνη απφ επηηξνπΪ πνπ ζπγθξνηεΫηαη 

κε απφθαζε ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο, ζηελ νπνΫα δελ κπνξεΫ λα ζπκκεηΩρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα 

κΩιε ηεο επηηξνπΪο ηεο παξαγξΨθνπ πνπ δελ πξαγκαηνπνΫεζε ηελ παξαιαβΪ ζηνλ πξνβιεπφκελν 

απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπΨλσ επηηξνπΪ παξαιαβΪο πξνβαΫλεη ζε φιεο ηηο 

δηαδηθαζΫεο παξαιαβΪο πνπ πξνβιΩπνληαη απφ ηελ  παξνχζα  ζχκβαζε θαη ζπληΨζζεη ηα ζρεηηθΨ 

πξσηφθνιια. 

 Νη εγγπεηηθΪ  επηζηνιΪ θαιΪο εθηΩιεζεο δελ επηζηξΩθεηαη πξηλ ηελ νινθιΪξσζε φισλ ησλ 

πξνβιεπνκΩλσλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ειΩγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ 

 

 

ΑΟΘΟΝ 8: ΑΞΝΟΟΗΤΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ-ΞΑΟΑΓΝΡΔΥΛ –ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ  

8.1. Πε πεξΫπησζε νξηζηηθΪο απφξξηςεο νιφθιεξνπ Ϊ κΩξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ Ϊ /θαη 

παξαδνηΩσλ, κε Ωθπησζε επΫ ηεο ζπκβαηηθΪο αμΫαο, κε απφθαζε ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο κπνξεΫ 

λα εγθξΫλεηαη αληηθαηΨζηαζε ησλ ππεξεζηψλ Ϊ/θαη παξαδνηΩσλ απηψλ κε Ψιια, πνπ λα εΫλαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, κΩζα ζε ηαθηΪ πξνζεζκΫα πνπ νξΫδεηαη απφ 

ηελ απφθαζε απηΪ.  

8.2. Αλ ε αληηθαηΨζηαζε γΫλεηαη κεηΨ ηε ιΪμε ηεο ζπλνιηθΪο δηΨξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα 

κε ην Ψξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην Ψξζξν  9  ηεο παξνχζεο, ιφγσ εθπξφζεζκεο 

παξΨδνζεο. 
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8.3. Αλ ν αλΨδνρνο δελ αληηθαηαζηΪζεη ηηο ππεξεζΫεο Ϊ/θαη ηα παξαδνηΩα πνπ απνξξΫθζεθαλ 

κΩζα ζηελ πξνζεζκΫα πνπ ηνπ ηΨρζεθε θαη εθφζνλ Ωρεη ιΪμεη ε ζπλνιηθΪ δηΨξθεηα, θεξχζζεηαη 

Ωθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ηνπ Ψξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 9: ΔΓΓΖΠΔΗΠ 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

Ν ΑλΨδνρνο θαηΩζεζε ηελ ππ. αξ. ………… εγγπεηηθΪ επηζηνιΪ γηα ηελ θαιΪ εθηΩιεζε ησλ φξσλ 

ηεο Πχκβαζεο, ηεο ΡξΨπεδαο …………………, πνζνχ #...............#€ (…………….ΔΟΥ), ην χςνο ηεο 

νπνΫαο αληηζηνηρεΫ ζε πνζνζηφ 4% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκΪκαηνο, ρσξΫο ηνλ Φ.Ξ.Α. (Ψξζξν 72 ηνπ 

Λ. 4412/16 φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Ψξζξν 21 ηνπ Λ. 4782/21 θαη ηζρχεη).   

Ζ εγγπεηηθΪ επηζηνιΪ θαιΪο εθηΩιεζεο ηεο Πχκβαζεο επηζηξΩθεηαη κεηΨ απφ αΫηεκα ηνπ 

αλαδφρνπ θαη εθφζνλ Ωρνπλ νινθιεξσζεΫ φινη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε 

Ωιεγρνη θαη ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ψξζξν 14 ηεο 

παξνχζαο. 

Ζ εγγπεηηθΪ επηζηνιΪ θαιΪο εθηΩιεζεο ηεο Πχκβαζεο θαηαπΫπηεη ζηελ πεξΫπησζε παξΨβαζεο ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηΪ εηδηθφηεξα νξΫδεη. 

Αλ ηα αγαζΨ Ϊ νη ππεξεζΫεο εΫλαη δηαηξεηΨ θαη ε παξΨδνζε γΫλεηαη, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, 

ηκεκαηηθΨ, ε εγγχεζε θαιΪο εθηΩιεζεο εΫλαη δπλαηφλ λα απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθΨ, θαηΨ ην πνζφλ 

πνπ αλαινγεΫ ζηελ αμΫα ηνπ κΩξνπο ηεο πνζφηεηαο ησλ αγαζψλ Ϊ ηνπ ηκΪκαηνο ηεο ππεξεζΫαο 

πνπ παξαιΪθζεθε νξηζηηθΨ.  

Γηα ηε ζηαδηαθΪ απνδΩζκεπζε απαηηεΫηαη : 

 αΫηεκα ηνπ αλαδφρνπ (γηα απνδΩζκεπζε πνζνχ πνπ αλαινγεΫ ζηελ αμΫα ηνπ κΩξνπο 

ηεο πνζφηεηαο ησλ αγαζψλ Ϊ ηνπ ηκΪκαηνο ηεο ππεξεζΫαο πνπ παξαιΪθζεθε 

νξηζηηθΨ.) 

 πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγΨλνπ θαη Ωθδνζε απφθαζεο 

ην αξκνδΫνπ νξγΨλνπ ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο  

 εΨλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβΪο αλαθΩξνληαη παξαηεξΪζεηο Ϊ ππΨξρεη εθπξφζεζκε 

παξΨδνζε, ε παξαπΨλσ ζηαδηαθΪ απνδΩζκεπζε γΫλεηαη κεηΨ απφ ηελ αληηκεηψπηζε, 

ζχκθσλα κε φζα πξνβιΩπνληαη, ησλ παξαηεξΪζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 10: ΞΔΟΓΝΙΑΒΗΑ  

10.1. Ν ΑλΨδνρνο δελ απαιιΨζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθΩο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο Ωλαληη ηεο 

ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο ιφγσ αλΨζεζεο ηεο εθηΩιεζεο ηκΪκαηνο/ηκεκΨησλ ηεο ζχκβαζεο ζε 

ππεξγνιΨβνπο. Ζ ηΪξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ψξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ 

ππεξγνιΨβνπο δελ αΫξεη ηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ.  

10.2. Ν ππεξγνιΨβνο ιακβΨλεη γλψζε ηεο ζπλεκκΩλεο ζηελ παξνχζα ξΪηξα αθεξαηφηεηαο θαη 

δεζκεχεηαη λα ηεξΪζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πεξηιακβΨλνληαη ζε απηΪ. Ζ σο Ψλσ δΩζκεπζε 

πεξηΩξρεηαη ζηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. 
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ΑΟΘΟΝ 11: ΘΖΟΜΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΦΝΟΔΑ ΔΘΞΡΥΡΝ – ΘΟΥΠΔΗΠ  

11.1. Ν ΑλΨδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΨ Ωθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θΨζε δηθαΫσκα 

πνπ απνξξΩεη απφ απηΪλ, κε απφθαζε ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο.  

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105 πεξΫ θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

β) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξΩνπλ απφ ηε 

ζχκβαζε Ϊ/θαη δελ ζπκκνξθσζεΫ κε ηηο ζρεηηθΩο γξαπηΩο εληνιΩο ηεο ππεξεζΫαο, πνπ εΫλαη 

ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε Ϊ ηηο θεΫκελεο δηαηΨμεηο, εληφο ηνπ ζπκθσλεκΩλνπ ρξφλνπ εθηΩιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο, 

γ) εθφζνλ δελ παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο Ϊ δελ ππνβΨιεη ηα παξαδνηΩα Ϊ δελ πξνβεΫ ζηελ 

αληηθαηΨζηαζΪ ηνπο κΩζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν Ϊ ζηνλ ρξφλν παξΨηαζεο πνπ ηνπ δνζεΫ, 

ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιΩπνληαη ζην Ψξζξν 217 πεξΫ δηΨξθεηαο ζχκβαζεο παξνρΪο ππεξεζΫαο, 

κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξΨθνπ. 

Πηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε θαηΨ ηελ σο 

Ψλσ πεξΫπησζε γ, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνΫα 

κλεκνλεχεη ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 203 ηνπ λ. 4412/2016 θαη πεξηιακβΨλεη ζπγθεθξηκΩλε 

πεξηγξαθΪ ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνΫεο νθεΫιεη λα πξνβεΫ ν αλΨδνρνο, πξνθεηκΩλνπ λα 

ζπκκνξθσζεΫ, κΩζα ζε πξνζεζκΫα ε νπνΫα ζα εΫλαη εχινγε θαη αλΨινγε ηεο δηΨξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο θαη πΨλησο φρη κηθξφηεξε ησλ δεθαπΩληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνΫεζε ηεο 

αλσηΩξσ φριεζεο.  

Αλ ε πξνζεζκΫα πνπ ηεζεΫ κε ηελ εηδηθΪ φριεζε, παξΩιζεη, ρσξΫο ν αλΨδνρνο λα ζπκκνξθσζεΫ, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο κΩζα ζε πξνζεζκΫα ηξηΨληα (30) εκεξψλ απφ ηελ Ψπξαθηε πΨξνδν ηεο 

πξνζεζκΫαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο. 

Ν αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξΩα 

εθηΩιεζεο ηεο ζχκβαζεο Ϊ αλ ζπληξΩρνπλ ιφγνη αλσηΩξαο βΫαο. 

Πηνλ αλΨδνρν, πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβΨιινληαη, κε απφθαζε ηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγΨλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΨλνπ, ην νπνΫν 

ππνρξεσηηθΨ θαιεΫ ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρΪ εμεγΪζεσλ, αζξνηζηηθΨ νη παξαθΨησ 

θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηΨ 

πεξΫπησζε, 

β) Δπηπιένλ, κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην 

ζχλνιν ησλ ζπκβΨζεσλ πξνκεζεηψλ Ϊ ππεξεζηψλ ησλ θνξΩσλ πνπ εκπΫπηνπλ ζηηο δηαηΨμεηο ηνπ 

λ. 4412/2016 θαηΨ ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην Ψξζξν 74 ηνπ σο Ψλσ λφκνπ, πεξΫ 

απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξΩα απφ δεκφζηεο ζπκβΨζεηο.  

Πηνλ ΑλΨδνρν πνπ θεξχζζεηαη Ωθπησηνο απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, επηβΨιινληαη, κε απφθαζε 

ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο θαη θαηφπηλ ηΪξεζεο ηεο ζρεηηθΪο δηαδηθαζΫαο θαη νη 

θπξψζεηο/απνθιεηζκφο πνπ πξνβιΩπνληαη ζηα σο Ψλσ α θαη β. 
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11.2. Αλ ιΪμεη ε ζπλνιηθΪ δηΨξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξΫο λα ππνβιεζεΫ εγθαΫξσο αΫηεκα 

παξΨηαζεο Ϊ, αλ ιΪμεη ε παξαηαζεΫζα, θαηΨ ηα αλσηΩξσ, δηΨξθεηα, ρσξΫο λα ππνβιεζνχλ ζηελ 

αλαζΩηνπζα αξρΪ ηα παξαδνηΩα ηεο ζχκβαζεο, ν αλΨδνρνο θεξχζζεηαη Ωθπησηνο.  Αλ νη 

ππεξεζΫεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηΨ ηε ιΪμε ηεο δηΨξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο, θαη κΩρξη ιΪμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξΨηαζεο πνπ ρνξεγΪζεθε επηβΨιινληαη εηο βΨξνο 

ηνπ πνηληθΩο ξΪηξεο, ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016.   

11.3. Αλ νη ππεξεζΫεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηΨ ηε ιΪμε ηεο δηΨξθεηαο 

ηεο ζχκβαζεο θαη κΩρξη ιΪμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξΨηαζεο πνπ ρνξεγΪζεθε, επηβΨιινληαη εηο 

βΨξνο ηνπ πνηληθΩο ξΪηξεο, κε αηηηνινγεκΩλε απφθαζε ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο. 

Νη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηΩξεζε πνπ πεξηνξΫδεηαη ζε ρξνληθφ δηΨζηεκα πνπ δελ ππεξβαΫλεη ην 50% ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθΪο δηΨξθεηαο ηεο ζχκβαζεο Ϊ ζε πεξΫπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακΩζσλ 

πξνζεζκηψλ ηεο αληΫζηνηρεο πξνζεζκΫαο επηβΨιιεηαη πνηληθΪ ξΪηξα 2,5% επΫ ηεο ζπκβαηηθΪο 

αμΫαο ρσξΫο ΦΞΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρΩζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηΩξεζε πνπ ππεξβαΫλεη ην 50% επηβΨιιεηαη πνηληθΪ ξΪηξα 5% ρσξΫο ΦΞΑ επΫ ηεο 

ζπκβαηηθΪο αμΫαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρΩζεθαλ εθπξφζεζκα, 

γ) νη πνηληθΩο ξΪηξεο γηα ππΩξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ εΫλαη αλεμΨξηεηεο απφ ηηο 

επηβαιιφκελεο γηα ππΩξβαζε ηεο ζπλνιηθΪο δηΨξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα 

αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκΩλε απφθαζε ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο, αλ νη ππεξεζΫεο πνπ αθνξνχλ 

ζηηο σο Ψλσ ηκεκαηηθΩο πξνζεζκΫεο παξαζρεζνχλ κΩζα ζηε ζπλνιηθΪ ηεο δηΨξθεηα θαη ηηο 

εγθεθξηκΩλεο παξαηΨζεηο απηΪο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο Ωρεη 

εθηειεζηεΫ πιΪξσο. 

Ρν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξεΫηαη/ζπκςεθΫδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβΪ ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ επηβνιΪ πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεΫ απφ ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ ην δηθαΫσκα λα θεξχμεη ηνλ 

αλΨδνρν Ωθπησην. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 12: ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ ΘΑΡΑ ΡΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ  

Ζ παξνχζα ζχκβαζε κπνξεΫ λα ηξνπνπνηεΫηαη θαηΨ ηε δηΨξθεηΨ ηεο, ρσξΫο λα απαηηεΫηαη λΩα 

δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλνλ κε κεηαγελΩζηεξε γξαπηΪ θαη ξεηΪ ζπκθσλΫα ησλ κεξψλ 

θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ψξζξν 132 ηνπ λ.4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ 

αξκφδηνπ νξγΨλνπ.  
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ΑΟΘΟΝ 13: ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ  

13.1. Ρα ζπκβαιιφκελα κΩξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιΪξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ, ζην κΩηξν πνπ ε αδπλακΫα εθπιΪξσζεο νθεΫιεηαη ζε πεξηζηαηηθΨ αλσηΩξαο βΫαο, 

ζηηο νπνίεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπλέπεηεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλατνχ COVID-

19 δηφηη δελ ζπληζηνχλ απξφβιεπηα πεξηζηαηηθά ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.  

13.2. Ν ΑλΨδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγΪ ηεο αδπλακΫαο εθπιΪξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε 

γεγνλφο πνπ εκπΫπηεη ζηελ Ωλλνηα ηεο αλσηΩξαο βΫαο, νθεΫιεη λα γλσζηνπνηΪζεη θαη επηθαιεζζεΫ 

πξνο ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθΨ εληφο απνζβεζηηθΪο 

πξνζεζκΫαο εΫθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλΩβεζαλ, πξνζθνκΫδνληαο ηα απαξαΫηεηα 

απνδεηθηηθΨ ζηνηρεΫα. Ζ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ απνθαζΫδεη κεηΨ απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα 

απηφ νξγΨλνπ.  

Κφλν ε Ωγγξαθε αλαγλψξηζε απφ ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ ηεο αλψηεξεο βΫαο πνπ επηθαιεΫηαη ν 

ΑλΨδνρνο ηνλ απαιιΨζζεη απφ ηηο ζπλΩπεηεο ηεο εθπξφζεζκεο Ϊ κε θαηΨιιεια εθπιΪξσζεο ηεο 

πξνκΪζεηαο. 

 

ΑΟΘΟΝ 14: ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ ΠΚΒΑΡΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ   

Ζ ζχκβαζε ζεσξεΫηαη φηη εθηειΩζηεθε φηαλ ζπληξΩρνπλ νη εμΪο πξνυπνζΩζεηο: 

α) παξαζρΩζεθαλ νη ππεξεζΫεο ζην ζχλνιν ηνπο Ϊ ζε πεξΫπησζε δηαηξεηΪο ππεξεζΫαο, ην 

αληηθεΫκελν πνπ παξαδφζεθε ππνιεΫπεηαη ηνπ ζπκβαηηθνχ, θαηΨ κΩξνο πνπ θξΫλεηαη σο αζΪκαλην 

απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη Ωρεη παξΩιζεη ε θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα γηα ηελ πεξαΫσζε ηεο 

ζχκβαζεο πνπ Ωρεη ηεζεΫ ζηελ πξφζθιεζε.  

β) ΞαξαιΪθζεθαλ νξηζηηθΨ πνζνηηθΨ θαη πνηνηηθΨ  νη ππεξεζΫεο πνπ παξαδφζεθαλ.  

γ) Έγηλε ε απνπιεξσκΪ ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκΪκαηνο, αθνχ πξνεγνπκΩλσο επηβιΪζεθαλ θπξψζεηο 

Ϊ εθπηψζεηο θαη  

δ) Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπΩο ζπκβαηηθΩο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κΩξε θαη 

απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθΩο εγγπΪζεηο θαηΨ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε 

 

ΑΟΘΟΝ 15: ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΚΝΛΝΚΔΟΝΠ ΙΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ, κε ηηο πξνυπνζΩζεηο πνπ νξΫδνπλ νη θεΫκελεο δηαηΨμεηο, λα θαηαγγεΫιεη 

ηε ζχκβαζε θαηΨ ηε δηΨξθεηα ηεο εθηΩιεζΪο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηΨ ηελ Ωλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ Ψξζξνπ 132 

ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λΩα δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) Ν Αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κΫα απφ ηηο 

θαηαζηΨζεηο πνπ αλαθΩξνληαη ζηελ παξΨγξαθν 1 ηνπ Ψξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/16 , φπσο 

ηξνπνπνηΪζεθε θαη ηζρχεη θαη σο εθ ηνχηνπ, ζα Ωπξεπε λα Ωρεη απνθιεηζηεΫ απφ ηε δηαδηθαζΫα 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ππΩρεη απφ ηηο ΠπλζΪθεο θαη ηελ ΝδεγΫα 2014/24/ΔΔ, ε νπνΫα Ωρεη 
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αλαγλσξηζηεΫ κε απφθαζε ηνπ ΓηθαζηεξΫνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαΫζην δηαδηθαζΫαο δπλΨκεη ηνπ 

Ψξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ. 

δ) ν αλάδνρνο θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα, θαηΨ ηε δηΨξθεηα εθηΩιεζεο ηεο ζχκβαζεο, γηα Ωλα 

απφ ηα αδηθΪκαηα πνπ αλαθΩξνληαη ζηελ παξΨγξαθν 1 ηνπ Ψξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/16 , φπσο 

ηξνπνπνηΪζεθε θαη ηζρχεη, 

ε) ν αλάδνρνο πησρεχζεη Ϊ ππαρζεΫ ζε δηαδηθαζΫα εηδηθΪο εθθαζΨξηζεο Ϊ ηεζεΫ ππφ 

αλαγθαζηηθΪ δηαρεΫξηζε απφ εθθαζαξηζηΪ Ϊ απφ ην δηθαζηΪξην Ϊ ππαρζεΫ ζε δηαδηθαζΫα 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ Ϊ αλαζηεΫιεη ηηο επηρεηξεκαηηθΩο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο Ϊ ππαρζεΫ ζε 

δηαδηθαζΫα εμπγΫαλζεο θαη δελ ηεξεΫ ηνπο φξνπο απηΪο Ϊ εΨλ βξεζεΫ ζε νπνηαδΪπνηε αλΨινγε 

θαηΨζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζΫα, πξνβιεπφκελε ζε εζληθΩο δηαηΨμεηο λφκνπ.  

Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ λα κελ θαηαγγεΫιεη ηε ζχκβαζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αλΨδνρνο 

ν νπνΫνο ζα βξεζεΫ ζε κΫα εθ ησλ θαηαζηΨζεσλ πνπ αλαθΩξνληαη ζηελ πεξΫπησζε απηΪ 

απνδεηθλχεη φηη εΫλαη ζε ζΩζε λα εθηειΩζεη ηε ζχκβαζε, ιακβΨλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηΨμεηο θαη ηα κΩηξα γηα ηε ζπλΩρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθΪο ηνπ ιεηηνπξγΫαο.  

ζη) ν αλάδνρνο παξαβεί απνδεδεηγκέλα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξΩνπλ απφ ηελ 

δΩζκεπζε αθεξαηφηεηαο, σο αλαιπηηθΨ πεξηγξΨθνληαη ζην ζπλεκκΩλν ζηελ παξνχζα ζρΩδην 

ζχκβαζεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 16: ΔΘΣΥΟΖΠΔΗΠ-ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΔΗΠ 

Νη ζπκβαιιφκελνη δελ δηθαηνχληαη λα κεηαβηβΨζνπλ Ϊ εθρσξΪζνπλ νιηθΨ Ϊ κεξηθΨ ηε Πχκβαζε Ϊ 

ηηο εμ απηΪο πεγΨδνπζεο ππνρξεψζεηο Ϊ δηθαηψκαηΨ ηνπο πξνο νηνλδΪπνηε ρσξΫο ηελ 

πξνεγνχκελε ξεηΪ Ωγγξαθε ζπλαΫλεζε ηνπ Ψιινπ.  

Θαη’ εμαΫξεζε ν ΑλΨδνρνο δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη ην δηθαίσκα είζπξαμεο ρξεκαηηθψλ 

πνζψλ θαηαβιεηΩσλ απφ ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ κε βΨζε ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο, ζε ΡξΨπεδα 

ηεο επηινγΪο ηνπ, πνπ ιεηηνπξγεΫ ζηελ ΔιιΨδα. 

 

ΑΟΘΟΝ 17: ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ  

17.1. Ζ παξνχζα δηΩπεηαη απφ ην Διιεληθφ ΓΫθαην θαη εηδηθφηεξα α) απφ ην ζεζκηθφ πιαΫζην πνπ 

αλαθΩξεηαη ζηελ πξφζθιεζε  θαη β) ηελ  πξφζθιεζε  θαη ηα Έγγξαθα ηεο Πχκβαζεο.   

17.2. Ν αλΨδνρνο κπνξεΫ θαηΨ ησλ απνθΨζεσλ πνπ επηβΨιινπλ ζε βΨξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλΨκεη 

ησλ Ψξζξσλ ηεο παξνχζεο 11 (ΘΪξπμε νηθνλνκηθνχ θνξΩα εθπηψηνπ - Θπξψζεηο), 7  (Σξφλνο 

παξΨδνζεο), 8  (Απφξξηςε– αληηθαηΨζηαζε), θαζψο θαη θαη’ εθαξκνγΪ ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα 

αζθΪζεη πξνζθπγΪ γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζΫαο ελψπηνλ ηνπ θνξΩα πνπ εθηειεΫ ηε 

ζχκβαζε κΩζα ζε αλαηξεπηηθΪ πξνζεζκΫα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελΫα ηεο θνηλνπνΫεζεο Ϊ 

ηεο πιΪξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθΪο απφθαζεο.  

Ζ εκπξφζεζκε Ψζθεζε ηεο πξνζθπγΪο αλαζηΩιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο.  

ΔπΫ ηεο πξνζθπγΪο απνθαζΫδεη ην αξκνδΫσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην ηειεπηαΫν εδΨθην ηεο πεξΫπησζεο β΄ ηεο παξαγξΨθνπ 11 ηνπ Ψξζξνπ 
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221 ηνπ λ.4412/2016 νξγΨλνπ, εληφο πξνζεζκΫαο ηξηΨληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ΨζθεζΪ ηεο, 

Ψιισο ζεσξεΫηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζεΫζα. 

ΘαηΨ ηεο απφθαζεο απηΪο δελ ρσξεΫ ε Ψζθεζε Ψιιεο νπνηαζδΪπνηε θχζεο δηνηθεηηθΪο 

πξνζθπγΪο.  

Αλ θαηΨ ηεο απφθαζεο πνπ επηβΨιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεΫ εκπξφζεζκα ε πξνζθπγΪ Ϊ αλ 

απνξξηθζεΫ απηΪ απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδΫσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζΫζηαηαη νξηζηηθΪ.  

Αλ αζθεζεΫ εκπξφζεζκα πξνζθπγΪ, αλαζηΩιινληαη νη ζπλΩπεηεο ηεο απφθαζεο κΩρξη απηΪ λα 

νξηζηηθνπνηεζεΫ. 

 

ΑΟΘΟΝ 18: ΠΚΚΝΟΦΥΠΖ ΚΔ ΡΝΛ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ ΔΔ/2016/2019 ΘΑΗ ΡΝ Λ. 

4624/2019 (Α 137)81  

Ρα αληηζπκβαιιφκελα κΩξε αλαιακβΨλνπλ λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξΩνπλ απφ ηελ 

εθαξκνγΪ ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 γηα ηελ πξνζηαζΫα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ Ωλαληη ηεο 

επεμεξγαζΫαο ησλ δεδνκΩλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηΪξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξΫα ησλ 

δεδνκΩλσλ απηψλ θαη ηελ θαηΨξγεζε ηεο νδεγΫαο 95/46/ΔΘ (Γεληθφο Θαλνληζκφο ΞξνζηαζΫαο 

ΓεδνκΩλσλ / General Data Protection Regulation – GDPR) θαη ηνπ Λ. 4624/2019. Δηδηθφηεξα: 

Α) Υο πξνο ηελ επεμεξγαζΫα απφ ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκΩλσλ ηνπ 

Αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ ησλ πξνζηεζΩλησλ/ζπλεξγαηψλ/ δαλεηδφλησλ εκπεηξΫα/ 

ππεξγνιΨβσλ ηνπ, ηζρχνπλ ηα παξαθΨησ: 

Ν ΑλΨδνρνο ζπλαηλεΫ ζην πιαΫζην ηεο δηαδηθαζΫαο εθηΩιεζεο ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

θαη επηηξΩπεη ζηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ λα πξνβεΫ ζε αλαδΪηεζε-επηβεβαΫσζε φισλ ησλ αλαγθαΫσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο θαη ζηελ αλαγθαΫα επεμεξγαζΫα θαη δηαηΪξεζε δεδνκΩλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηΪξα θαη ζηελ αληαιιαγΪ πιεξνθνξηψλ κε Ψιιεο δεκφζηεο αξρΩο. 

Ζ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ απνζεθεχεη θαη επεμεξγΨδεηαη ηα ζηνηρεΫα πξνζσπηθψλ δεδνκΩλσλ ηνπ 

Αλαδφρνπ πνπ εΫλαη αλαγθαΫα γηα ηελ εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο,  ηελ εθπιΪξσζε ησλ κεηαμχ ηνπο 

ζπλαιιαγψλ θαη ηελ ελ γΩλεη ζπκκφξθσζΪ ηεο κε λφκηκε ππνρξΩσζε, ζε Ωγραξην αξρεΫν θαη ζε 

ειεθηξνληθΪ βΨζε κε πςειΨ ραξαθηεξηζηηθΨ αζθαιεΫαο κε πξφζβαζε απζηεξψο θαη κφλν ζε 

εμνπζηνδνηεκΩλα πξφζσπα Ϊ παξφρνπο ππεξεζηψλ ζηνπο νπνΫνπο αλαζΩηεη ηελ εθηΩιεζε 

ζπγθεθξηκΩλσλ εξγαζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο θαη νη νπνΫνη δηελεξγνχλ πξΨμεηο επεμεξγαζΫαο 

πξνζσπηθψλ δεδνκΩλσλ. 

Ζ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ ζα πξνβεΫ ζε ζπιινγΪ θαη επεμεξγαζΫα (π.ρ. ζπιινγΪ, θαηαρψξηζε, 

νξγΨλσζε,  απνζΪθεπζε, κεηαβνιΪ, δηαγξαθΪ, θαηαζηξνθΪ θ.ιπ.), γηα ηνπο αλσηΩξσ 

αλαθεξφκελνπο ζθνπνχο, ησλ δεδνκΩλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηΪξα φπσο: (α) επΫζεκσλ ζηνηρεΫσλ 

ηαπηνπνΫεζεο, (β) ζηνηρεΫσλ επηθνηλσλΫαο, (γ) δεδνκΩλσλ θαη πιεξνθνξηψλ 

θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ απαηηΪζεσλ, (δ) γεληθψλ πιεξνθνξηψλ, (ε) ζηνηρεΫσλ 

πιεξσκΪο, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ινγαξηαζκψλ, (ζη) δεδνκΩλσλ εηδηθΪο 

θαηεγνξΫαο, ησλ νπνΫσλ ε ζπιινγΪ θαη επεμεξγαζΫα επηβΨιιεηαη απφ ηνπο φξνπο εθηΩιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο, ζθνπνχο αξρεηνζΩηεζεο πξνο ην δεκφζην ζπκθΩξνλ, Ϊ ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο. 

                                                           

81 ΑθνξΨ ζε θπζηθΨ πξφζσπα 
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Ρα πξνζσπηθΨ δεδνκΩλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ ησλ 

δαλεηδφλησλ εκπεηξΫα/ππεξγνιΨβσλ) απνζεθεχνληαη γηα ρξνληθφ δηΨζηεκα Ϋζν κε ηε δηΨξθεηα ηεο 

εθηΩιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαη κεηΨ ηε ιΪμε απηΪο γηα ρξνληθφ δηΨζηεκα πΩληε εηψλ γηα 

κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο-δεκνζηνλνκηθνχο  Ϊ ειΩγρνπο ρξεκαηνδνηψλ Ϊ Ψιινπο 

πξνβιεπφκελνπο ειΩγρνπο απφ ηελ θεΫκελε λνκνζεζΫα, εθηφο εΨλ ε λνκνζεζΫα πξνβιΩπεη 

δηαθνξεηηθΪ πεξΫνδν δηαηΪξεζεο. Πε πεξΫπησζε εθθξεκνδηθΫαο αλαθνξηθΨ κε δεκφζηα ζχκβαζε 

ηα δεδνκΩλα ηεξνχληαη κΩρξη ην πΩξαο ηεο εθθξεκνδηθΫαο. 

Θαζ’ φιε ηελ δηΨξθεηα πνπ ε ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ ηεξεΫ θαη επεμεξγΨδεηαη ηα πξνζσπηθΨ δεδνκΩλα ν 

ΑλΨδνρνο Ωρεη δηθαΫσκα ελεκΩξσζεο, πξφζβαζεο, θνξεηφηεηαο, δηφξζσζεο, πεξηνξηζκνχ, 

δηαγξαθΪο Ϊ θαη ελαληΫσζεο ππφ ζπγθεθξηκΩλεο πξνυπνζΩζεηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λνκνζεηηθφ 

πιαΫζην. 

Γελ επηηξΩπεηαη ε επεμεξγαζΫα δεδνκΩλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηΪξα γηα ζθνπφ δηαθνξεηηθφ απφ 

απηφλ γηα ηνλ νπνΫν Ωρνπλ ζπιιερζεΫ παξΨ κφλνλ ππφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζΩζεηο ηνπ Ψξζξνπ 

24 ηνπ λ. 4624/2019. 

Ζ δηαβΫβαζε δεδνκΩλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηΪξα απφ ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ ζε Ψιιν δεκφζην 

θνξΩα επηηξΩπεηαη ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 26 ηνπ σο Ψλσ λφκνπ, εθφζνλ εΫλαη απαξαΫηεην γηα 

ηελ εθηΩιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο Ϊ ηνπ ηξΫηνπ θνξΩα ζηνλ νπνΫν δηαβηβΨδνληαη ηα δεδνκΩλα θαη 

εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζΩζεηο πνπ επηηξΩπνπλ ηελ επεμεξγαζΫα ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 24 

ηνπ Ϋδηνπ λφκνπ. 

Ρα ζηνηρεΫα επηθνηλσλΫαο κε ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ πξνζηαζΫα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκΩλσλ ηεο 

ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο εΫλαη ηα αθφινπζα (email : atzimas@efka.gov.gr /ηει: 210-5243839) 

B. Υο πξνο ηελ επεμεξγαζΫα απφ ηνλ αλΨδνρν πξνζσπηθψλ δεδνκΩλσλ ζην πιαΫζην εθηΩιεζεο ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ηζρχνπλ νη δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 28 ΓΘΞΓ. Δηδηθφηεξα, ηζρχνπλ ηα 

παξαθΨησ: 

α) ν αλΨδνρνο (εθηειψλ ηελ επεμεξγαζΫα) επεμεξγΨδεηαη ηα δεδνκΩλα πξνζσπηθνχ ραξαθηΪξα 

κφλν βΨζεη θαηαγεγξακκΩλσλ εληνιψλ ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο (ππεχζπλνο επεμεξγαζΫαο),  

β) δηαζθαιΫδεη φηη ηα πξφζσπα πνπ εΫλαη εμνπζηνδνηεκΩλα λα επεμεξγΨδνληαη ηα δεδνκΩλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηΪξα Ωρνπλ αλαιΨβεη δΩζκεπζε ηΪξεζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο Ϊ ηεινχλ ππφ ηε 

δΩνπζα θαλνληζηηθΪ ππνρξΩσζε ηΪξεζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο,  

γ) ιακβΨλεη φια ηα απαηηνχκελα κΩηξα δπλΨκεη ηνπ Ψξζξνπ 32 ΓΘΞΓ,  

δ) ηεξεΫ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΩξνληαη ζηηο παξαγξΨθνπο 2 θαη 4 γηα ηελ πξφζιεςε Ψιινπ 

εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζΫα,  

ε) ιακβΨλεη ππφςε ηε θχζε ηεο επεμεξγαζΫαο θαη επηθνπξεΫ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζΫαο κε ηα 

θαηΨιιεια ηερληθΨ θαη νξγαλσηηθΨ κΩηξα, ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ εΫλαη δπλαηφ, γηα ηελ εθπιΪξσζε 

ηεο ππνρξΩσζεο ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζΫαο λα απαληΨ ζε αηηΪκαηα γηα Ψζθεζε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ζην θεθΨιαην III δηθαησκΨησλ ηνπ ππνθεηκΩλνπ ησλ δεδνκΩλσλ,  

ζη) ζπλδξΨκεη ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζΫαο ζηε δηαζθΨιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξΩνπλ απφ ηα Ψξζξα 32 Ωσο 36 ΓΘΞΓ, ιακβΨδηλνληαο ππφςε ηε θχζε ηεο 

επεμεξγαζΫαο θαη ηηο πιεξνθνξΫεο πνπ δηαζΩηεη ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζΫα,  
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δ) θαη’ επηινγΪ ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζΫαο (αλαζΩηνπζα αξρΪ), δηαγξΨθεη Ϊ επηζηξΩθεη φια ηα 

δεδνκΩλα πξνζσπηθνχ ραξαθηΪξα ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζΫαο κεηΨ ην πΩξαο ηεο παξνρΪο 

ππεξεζηψλ επεμεξγαζΫαο θαη δηαγξΨθεη ηα πθηζηΨκελα αληΫγξαθα, εθηφο εΨλ ην δΫθαην ηεο 

Έλσζεο Ϊ ηνπ θξΨηνπο κΩινπο απαηηεΫ ηελ απνζΪθεπζε ησλ δεδνκΩλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηΪξα,  

ε) ζΩηεη ζηε δηΨζεζε ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζΫαο θΨζε απαξαΫηεηε πιεξνθνξΫα πξνο απφδεημε 

ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζεζπΫδνληαη ζην παξφλ Ψξζξν θαη επηηξΩπεη θαη 

δηεπθνιχλεη ηνπο ειΩγρνπο, πεξηιακβαλνκΩλσλ ησλ επηζεσξΪζεσλ, πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνλ 

ππεχζπλν επεμεξγαζΫαο Ϊ απφ Ψιινλ ειεγθηΪ εληεηαικΩλν απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζΫαο.  

η) Ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζΫα δελ πξνζιακβΨλεη Ψιινλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζΫα ρσξΫο 

πξνεγνχκελε εηδηθΪ Ϊ γεληθΪ γξαπηΪ Ψδεηα ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζΫαο.  

 

ΑΟΘΟΝ 19: ΙΝΗΞΝΗ ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ   

Άπαληεο νη φξνη ηεο Ξξφζθιεζεο  θαη ησλ ΔγγξΨθσλ ηεο Πχκβαζεο πνπ ζρεηΫδνληαη κε ηελ 

εθηΩιεζε ηεο παξνχζαο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκΪκα απηΪο. 

Αθνχ ζπληΨρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε ζε 2 αληίηππα, αλαγλψζζεθε θαη ππνγξΨθεθε σο 

αθνινχζσο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κΩξε. 

 

 Απφ ηα δχν (2) πξσηφηππα, ην Ωλα θαηαηΩζεθε ζηε Γηεχζπλζε Ξξνκεζεηψλ ηνπ e-Δ.Φ.Θ.Α. θαη 

Ωλα (1) Ωιαβε ν ΑλΨδνρνο.     

          

 

ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 

 

 

Γηα  ηνλ e-ΔΦΘΑ                           ΓΗΑ ΡΝΛ ΑΛΑΓΝΣΝ  

Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ  

Ξ.ΓΝΦΔΜΖΠ                      Ν Λφκηκνο Δθπξφζσπνο 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  I 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ – ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

Νη παξερφκελεο απφ ηνλ ΑλΨδνρν ππεξεζΫεο, ζην πιαΫζην ηεο ζπληΪξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, 

αθνξνχλ: 

A. Ξξνιεπηηθή ζπληήξεζε, ε νπνΫα ζα εθηειεΫηαη κΫα (1) θνξΨ ην Ωηνο, θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο κε ππεχζπλνπο ηνπ ΦνξΩα. Κε ηνλ φξν ΞξνιεπηηθΪ ΠπληΪξεζε 

πεξηγξΨθεηαη κηα ππεξεζΫα ε νπνΫα ζθνπφ Ωρεη κΩζσ ζπγθεθξηκΩλσλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ελεξγεηψλ λα ιεηηνπξγΪζεη πξνιεπηηθΨ ζε πηζαλΨ πξνβιΪκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνθχςνπλ απφ ηε ζπλερΪ ρξΪζε απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ ψζηε λα δηαηεξΪζεη ζε πςειφ 

επΫπεδν ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θαιππηφκελνπ κε απηΪ ηελ ππεξεζΫα εμνπιηζκνχ. 

ΞξνιεπηηθΪ ΠπληΪξεζε ζα πξαγκαηνπνηεΫηαη ζε φιν ηνλ εμνπιηζκφ πνπ αλαθΩξεηαη ζηνπο 

ΞΫλαθεο 1 θαη 2 ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Α. 

B. Δπαλνξζσηηθή ζπληήξεζε, ε νπνΫα δηελεξγεΫηαη ζε πεξΫπησζε βιΨβεο, Ωπεηηα απφ 

ζρεηηθΪ εηδνπνΫεζε απφ ηνλ e-ΔΦΘΑ, κΩζσ ηνπ ΓξαθεΫνπ Άκεζεο ΒνΪζεηαο ηνπ Αλαδφρνπ. 

ΔπαλνξζσηηθΪ ΠπληΪξεζε ζα πξαγκαηνπνηεΫηαη ζε φιν ηνλ εμνπιηζκφ πνπ αλαθΩξεηαη 

ζηνπο ΞΫλαθεο 1 θαη 2 ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Α.  

 

Πεκεηψλεηαη φηη ζηα εΫδε ησλ ΞηλΨθσλ 1 θαη 2 ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Α πνπ Ωρνπλ ηε ιΩμε 

“ΛΑΗ” ζηε ζηΪιε “ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΑΟΑΓΥΓΗΘΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ” απαηηεΫηαη θαη ε ζΩζε 

ηνπ κεραλΪκαηνο ζε πιΪξε παξαγσγηθΪ ιεηηνπξγΫα. 

Αλαιπηηθφηεξα: 

Α. Νη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζα πξνγξακκαηΫδνληαη απφ θνηλνχ κεηαμχ ηνπ 

αλαδφρνπ θαη  ππαιιΪισλ ηεο Γ/λζεο πνδνκψλ  ΞιεξνθνξηθΪο θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο ΓεληθΪο 

Γ/λζεο ΞιεξνθνξηθΪο θαη Δπηθνηλσληψλ ηνπ e-ΔΦΘΑ. Νη εξγαζΫεο πξνιεπηηθΪο ζπληΪξεζεο ζα 

εθηεινχληαη κηα (1) θνξά ην ρξφλν, εθηφο σξαξΫνπ θαλνληθΪο ιεηηνπξγΫαο ηνπ e-ΔΦΘΑ.  

ΠεκαληηθΪ παξΨκεηξν ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ ζα απνηειεΫ ε δηαζθΨιηζε 

φηη ζα επηηπγρΨλεηαη ε ειΨρηζηε δπλαηΪ δηαηΨξαμε ηεο θαλνληθΪο ιεηηνπξγΫαο ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ ΦνξΩα. Ρν ρξνλνπξφγξακκα εθηΩιεζεο ησλ εξγαζηψλ πξνιεπηηθΪο ζπληΪξεζεο ζα 

ζπληΨζζεηαη απφ ηνλ ΑλΨδνρν θΨζε θνξΨ πνπ απαηηεΫηαη πξνιεπηηθΪ ζπληΪξεζε θαη ζα 

επηθπξψλεηαη απφ ηνλ e-ΔΦΘΑ. 

ΞξνιεπηηθΪ ζπληΪξεζε ζα πξαγκαηνπνηεΫηαη ζην ζχλνιν ηνπ Δμνπιηζκνχ, πνπ αλαθΩξεηαη 

ζηνπο ΞΫλαθεο 1 θαη 2 ηνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ Α θαη ζα πεξηιακβΨλεη: 

Θεληξηθά ζπζηήκαηα (Servers) θαη νη πεξηθεξεηαθέο ηνπο ζπζθεπέο (ΚνλΨδεο 

ηαηληψλ θαη δΫζθσλ): Νη βαζηθΩο εξγαζΫεο πνπ ζα εθηεινχληαη θαηΨ ηελ επΫζθεςε ηνπ 

κεραληθνχ ζπληΪξεζεο ζα πεξηιακβΨλνπλ: 
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 ΑλΨιπζε ησλ πηζαλψλ πξνβιεκΨησλ πνπ Ωρνπλ θαηαγξαθεΫ ζην ηζηνξηθφ ζπκβΨλησλ 

(“Hardware History Log”) ηνπ ζπζηΪκαηνο απφ ηελ ηειεπηαΫα επΫζθεςε ηνπ ηερληθνχ 

ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Δπηζεψξεζε φισλ ησλ επηκΩξνπο κνλΨδσλ – Έιεγρνο ησλ δηαθφξσλ ελδεΫμεσλ (LEDs), 

ησλ ηξνθνδνηηθψλ, ησλ fans, θιπ. ΑληηθαηΨζηαζε πξνβιεκαηηθψλ Ϊ θζαξκΩλσλ 

πιηθψλ. 

 Δπηζεψξεζε ηεο ιεηηνπξγΫαο ηνπ ζπζηΪκαηνο 

 ΔθηΩιεζε ησλ “self-test” δηαγλσζηηθψλ 

 Θαζαξηζκφο εμσηεξηθψλ /εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ, φπνπ εΫλαη δπλαηΪ 

 Θαζαξηζκφο ησλ κνλΨδσλ ηαηληψλ 

 Έιεγρνο Δμνπιηζκνχ πνπ απαηηεΫ εηδηθΪ ξχζκηζε θαη εθ λΩνπ ξχζκηζε εθφζνλ απαηηεΫηαη 

 Έιεγρνο ηεο ζπλνιηθΪο απφδνζεο 

 ΔλεκΩξσζε ηνπ αξρεΫνπ θαηαγξαθΪο ζπκβΨλησλ ζπζηΪκαηνο (“System History Log”)  

 

Δθηππσηέο 

Ζ πξνιεπηηθΪ ζπληΪξεζε γηα ηνπο εθηππσηΩο ζα ζπλΫζηαηαη ζηνλ θαζαξηζκφ φισλ ησλ 

ηκεκΨησλ ηνπ εθηππσηΪ, ζηε ιΫπαλζε ησλ θηλνπκΩλσλ κεξψλ (φπνπ επηηξΩπεηαη), ζηνλ 

θαζαξηζκφ ησλ θεθαιψλ αλΨγλσζεο κε ηα θαηΨιιεια πιηθΨ θαζαξηζκνχ θαη γεληθφηεξα 

ζηνλ Ωιεγρν θαιΪο ιεηηνπξγΫαο ησλ εθηππσηψλ. 

 

Γηθηπαθφο εμνπιηζκφο: Νη βαζηθΩο εξγαζΫεο πνπ ζα εθηεινχληαη θαηΨ ηελ επΫζθεςε ηνπ 

κεραληθνχ ζπληΪξεζεο ζα πεξηιακβΨλνπλ: 

 ΑλΨιπζε ησλ πηζαλψλ πξνβιεκΨησλ πνπ Ωρνπλ θαηαγξαθεΫ ζην ηζηνξηθφ ζπκβΨλησλ 

(“Hardware History Log”) ηνπ ζπζηΪκαηνο απφ ηελ ηειεπηαΫα επΫζθεςε ηνπ ηερληθνχ 

ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Δπηζεψξεζε φισλ ησλ επηκΩξνπο κνλΨδσλ – Έιεγρνο ησλ δηαθφξσλ ελδεΫμεσλ (LEDs), 

ησλ ηξνθνδνηηθψλ, ησλ fans, θιπ. ΑληηθαηΨζηαζε πξνβιεκαηηθψλ Ϊ θζαξκΩλσλ 

πιηθψλ. 

 Δπηζεψξεζε ηεο ιεηηνπξγΫαο ηνπ ζπζηΪκαηνο 

 ΔθηΩιεζε ησλ “self-test” δηαγλσζηηθψλ 

 Θαζαξηζκφο εμσηεξηθψλ /εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ, φπνπ εΫλαη δπλαηΪ 

 Έιεγρνο ηεο ζπλνιηθΪο απφδνζεο 

 ΔλεκΩξσζε ηνπ αξρεΫνπ θαηαγξαθΪο ζπκβΨλησλ ζπζηΪκαηνο (“System History Log”) 

Γηα ηηο αλΨγθεο ηεο πξνιεπηηθΪο ζπληΪξεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεΫ, εθηφο απφ ηε δηαδηθαζΫα 

επηηφπησλ ειΩγρσλ, θαη ε δπλαηφηεηα εθηΩιεζεο εμ’ απνζηΨζεσο (remote) δηαγλσζηηθψλ. 

ΠπγθεθξηκΩλα, ζην πιαΫζην ηεο αλαθεξφκελεο ζπληΪξεζεο, ν ΑλΨδνρνο ζα αθνινπζεΫ ηε 

δηαδηθαζΫα ηήιε-επηηήξεζεο, δειαδΪ ηεο εμ΄ απνζηΨζεσο πξφζβαζεο. Ξξφθεηηαη γηα 

πξνγξακκαηηζκΩλε εθηΩιεζε εμ’ απνζηΨζεσο (remote) ειΩγρσλ, ζχκθσλα κε ηα παξαθΨησ: 
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 Νη δηαγλσζηηθνΫ Ωιεγρνη εθηεινχληαη ζε κε εξγΨζηκεο ψξεο θαη εκΩξεο, βΨζεη 

πξνζπκθσλεκΩλνπ (κεηαμχ Αλαδφρνπ θαη e-ΔΦΘΑ) ρξνληθνχ πιΨλνπ εξγαζηψλ. 

 Ρα απνηειΩζκαηα ησλ δηαγλσζηηθψλ ειΩγρσλ θαηαρσξνχληαη ζην ζρεηηθφ αξρεΫν 

παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπζηΪκαηνο. 

 Πε πεξΫπησζε δηΨγλσζεο επηθεΫκελεο βιΨβεο δξνκνινγεΫηαη απηφκαηα ε δηαδηθαζΫα 

ιΪςεο ζρεηηθψλ πξνιεπηηθψλ κΩηξσλ θαη παξΨιιεια ελεκεξψλεηαη ε ΓεληθΪ Γ/λζε 

ΞιεξνθνξηθΪο θαη Δπηθνηλσληψλ ηνπ e-ΔΦΘΑ. 

Ν ΑλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεΫ θΨθειν πξνιεπηηθΪο ζπληΪξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, ν 

νπνΫνο ζα ελεκεξψλεηαη κεηΨ ην πΩξαο ησλ εξγαζηψλ. Πε πεξΫπησζε πνπ θαηΨ ηελ πξνιεπηηθΪ 

ζπληΪξεζε δηαπηζησζεΫ νπνηαδΪπνηε βιΨβε Ϊ δπζιεηηνπξγΫα, ν ΑλΨδνρνο πξνβαΫλεη ζηε 

πξνβιεπφκελε δηαδηθαζΫα επαλνξζσηηθΪο ζπληΪξεζεο.  

Πηηο πεξηπηψζεηο  πνπ δελ πξαγκαηνπνηεΫηαη ε πξνιεπηηθΪ ζπληΪξεζε ζε πνζνζηφ πΨλσ ηνπ 

10% ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πεξηγξΨθεηαη ζηνπο ΞΫλαθεο 1 θαη 2 ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Α, ε 

ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ δηαηεξεΫ ην δηθαΫσκα θαηΨπησζεο, ρσξΫο δηθαζηηθΪ Ϊ Ψιιε ελΩξγεηα, ηεο 

εγγχεζεο θαιΪο εθηΩιεζεο ηεο ζπληΪξεζεο. 

 

Β. Νη εξγαζίεο επαλνξζσηηθήο ζπληήξεζεο πεξηιακβΨλνπλ επηζθεπΪ Ϊ αληηθαηΨζηαζε ηνπ 

κΩξνπο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ παξνπζΫαζε βιΨβε (αθνξΨ φιν ηνλ εμνπιηζκφ πνπ παξνπζηΨδεηαη 

ζηνπο ΞΫλαθεο 1 θαη 2 ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Α). ΔπηπιΩνλ ζε πεξΫπησζε εξγαζηψλ επαλνξζσηηθΪο 

ζπληΪξεζεο γηα εμνπιηζκφ πνπ αλαθΩξεηαη ζηνπο ΞΫλαθεο 1 θαη 2Α, εάλ απαηηείηαη, ζα πξΩπεη 

ν ΑλΨδνρνο ηνπ Ωξγνπ λα επαλαθΩξεη ην ζχλνιν ηνπ Ινγηζκηθνχ, δειαδΪ ην Ιεηηνπξγηθφ 

Πχζηεκα, ηε ΒΨζε ΓεδνκΩλσλ Ϊ / θαη νπνηνδΪπνηε Ψιιν software εΫλαη εγθαηεζηεκΩλν θαη 

απαηηεΫηαη γηα ηελ ιεηηνπξγΫα ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εθαξκνγψλ (γηα φζα εΫδε ησλ ΞηλΨθσλ 1 

θαη 2 ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Α Ωρνπλ ηε ιΩμε “ΛΑΗ” ζηε ζηΪιε “ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΑΟΑΓΥΓΗΘΖΠ 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ”), ψζηε ην ζχζηεκα λα επαλΩιζεη ζε θαηΨζηαζε πιΪξνπο θαη θαιΪο ιεηηνπξγΫαο.  

Πε πεξΫπησζε αληηθαηΨζηαζεο νιφθιεξεο κνλΨδαο, απηΪ γΫλεηαη κε Ψιιε ηζνδχλακε Ϊ 

θαιχηεξε. Ζ κνλΨδα ηελ νπνΫα ζα πξνζθΩξεη ν ΑλΨδνρνο πξνο αληηθαηΨζηαζε, ζα πξΩπεη λα 

Ωρεη ειεγρζεΫ ψζηε λα ππΨξρεη απφιπηε ζπκβαηφηεηα ζε Ι.Π θαη Β.Γ κε ην ζχζηεκα πνπ 

πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηΪζεη. Ζ λΩα κνλΨδα απφ ηελ εγθαηΨζηαζΪ ηεο πεξηΩξρεηαη ζηελ 

θπξηφηεηα ηνπ e-ΔΦΘΑ, ζπκπιεξψλνληαο ηα απαξαΫηεηα ζηνηρεΫα (Ρχπνο, Αξ. ΠεηξΨο θιπ.) ζην 

ΓειηΫν ΔπηζθεπΪο θαη ΠπληΪξεζεο ηεο εγθαηΨζηαζεο θαη ζα εληΨζζεηαη ζην ηξΩρσλ ζπκβφιαην 

ζπληΪξεζεο.  

Ρν κΩξνο ηνπ εμνπιηζκνχ Ϊ αθφκα θαη νιφθιεξε ε κνλΨδα πνπ αληηθαζΫζηαηαη ζα εληΨζζεηαη 

Ψκεζα ζην ηξΩρνλ ζπκβφιαην ζπληΪξεζεο. ΚεηΨ ηηο εξγαζΫεο επαλνξζσηηθΪο ζπληΪξεζεο, 

εθηεινχληαη, παξνπζΫα ππεπζχλνπ ηερληθνχ ηνπ e-ΔΦΘΑ, φινη νη αλαγθαΫνη Ωιεγρνη, ψζηε λα 

δηαπηζησζεΫ ε θαιΪ ιεηηνπξγΫα ηεο κνλΨδαο πνπ επηζθεπΨζηεθε Ϊ αληηθαηαζηΨζεθε. 



 

130 

 

Πεκεηψλνπκε φηη ζε servers πνπ πεξηγξΨθνληαη ζηνπο ΞΫλαθεο ηνπ κερ/θνχ εμνπιηζκνχ εΫλαη 

εγθαηεζηεκΩλεο θαη ιεηηνπξγνχλ εζσηεξηθΩο Ϊ εμσηεξηθΩο κνλΨδεο ηαηληψλ backup. Πε 

πεξΫπησζε βιΨβεο ηεο ζπζθεπΪο ν ΑλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα ηελ επηζθεπΨζεη εΨλ εΫλαη εθηθηφ. 

ΔΨλ δελ εΫλαη εθηθηφ ν ΑλΨδνρνο ζα πξνρσξΪζεη ζε αληηθαηΨζηαζΪ ηεο κε Ϋδηα Ϊ λεφηεξεο 

ηερλνινγΫαο. ΔΨλ ε ζπζθεπΪ backup εΫλαη λεφηεξεο ηερλνινγΫαο ν ΑλΨδνρνο ζα πξΩπεη λα ηελ 

ζπλδΩζεη θαη λα ηελ ζΩζεη ζε ιεηηνπξγΫα ψζηε λα κπνξεΫ λα πξαγκαηνπνηεζεΫ backup απφ ηνλ / 

ηνπο server πνπ εμππεξεηνχζε ε ζπγθεθξηκΩλε ζπζθεπΪ. ΔπηπιΩνλ, ζε πεξΫπησζε πνπ ε 

ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ δε δηαζΩηεη ηαηλΫεο γηα ηελ θαηλνχξγηα ζπζθεπΪ, ν ΑλΨδνρνο ζα πξΩπεη λα 

δηαζΩζεη αλΨινγν αξηζκφ θαζεηψλ ψζηε λα θαιχςεη ηνλ ΦνξΩα γηα δηΨζηεκα ελφο Ωηνπο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζΫεο πνπ ρξεζηκνπνηεΫ ν ΦνξΩαο. 

Πην πιαΫζην ηεο επαλνξζσηηθΪο ζπληΪξεζεο, ν ΑλΨδνρνο ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ΑλαζΩηνπζα 

ΑξρΪ, εάλ ην επηζπκεί ρσξίο λα είλαη απαηηεηφ, γηα λα θαιχςεη ελδερφκελν down time ζε 

Ωλα παξαγσγηθφ ζχζηεκα (θαη κφλν γηα φζα εΫδε ησλ ΞηλΨθσλ 1 θαη 2.Α ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Α 

Ωρνπλ ηε ιΩμε “ΛΑΗ” ζηε ζηΪιε “ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΑΟΑΓΥΓΗΘΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ”), Ωρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζθΩξεη ηνλ θαηΨιιειν εμνπιηζκφ, ηνλ νπνΫν ζα εγθαηαζηΪζεη ζην θηΫξην 

ηεο νδνχ Ξαπαδηακαληνπνχινπ 87, ζηνλ 1ν φξνθν. Ν εμνπιηζκφο απηφο ζα παξακεηξνπνηεζεΫ, 

Ωηζη ψζηε λα Ωρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εγθαηαζηΪζεη – παξακεηξνπνηΪζεη - λα κεηαθΩξεη ην 

ιεηηνπξγηθφ πεξηβΨιινλ ελφο server πνπ Ωρεη παξνπζηΨζεη βιΨβε Ϊ φρη, ζε εηθνληθΪ κεραλΪ 

(virtual machine) ζηνλ λΩν εμνπιηζκφ. Θα πξΩπεη ν εμνπιηζκφο ινηπφλ πνπ ζα πξνζθΩξεη ν 

ΑλΨδνρνο λα θαιχπηεη απφιπηα ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ηηο απαηηΪζεηο γηα ηελ ζσζηΪ 

ιεηηνπξγΫα φινπ ηνπ πεξηβΨιινληνο ην νπνΫν ζα κεηαθεξζεΫ εθεΫ, ρσξΫο λα παξνπζηΨδνληαη 

πξνβιΪκαηα ζηελ ρξΪζε ηνπ ινγηζκηθνχ (ΒΨζε ΓεδνκΩλσλ, Δθαξκνγψλ, θ.α) απφ ηνπο 

ρξΪζηεο, Ωρνληαο ην εηθνληθφ πεξηβΨιινλ ηηο Ϋδηεο ιεηηνπξγηθΩο επηδφζεηο θαη’ ειΨρηζηνλ ηνπ 

θπζηθνχ κεραλΪκαηνο πνπ ζα αληηθαηαζηΪζεη. 

Ν εμνπιηζκφο απφ ηελ εγθαηΨζηαζΪ ηνπ πεξηΩξρεηαη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ e-ΔΦΘΑ, 

ζπκπιεξψλνληαο ηα απαξαΫηεηα ζηνηρεΫα (Ρχπνο, Αξ. ΠεηξΨο θιπ.) ζην αληΫζηνηρν ΓειηΫν ηεο 

εγθαηΨζηαζεο θαη ζα εληΨζζεηαη ζην ηξΩρνλ ζπκβφιαην ζπληΪξεζεο. 

Ν ΑλΨδνρνο ζα πξΩπεη λα απνδεΫμεη ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηΨιιεια εξγαιεΫα – 

κεηξνπξνγξΨκκαηα φηη ν εμνπιηζκφο, ν νπνΫνο πξνζθΩξεη, εΫλαη αλψηεξνο ηερλνινγηθΨ θαη λα 

ηεθκεξηψζεη φηη ην πεξηβΨιινλ θαη νη εθαξκνγΩο πνπ πξφθεηηαη λα κεηαθΩξεη θαη λα 

εγθαηαζηΪζεη απφ ηνλ παιαηφ server, ζα ιεηηνπξγΪζνπλ ρσξΫο πξνβιΪκαηα. 

ΔΫλαη πνιχ ζεκαληηθφ ν εμνπιηζκφο ηνλ νπνΫν ζα πξνζθΩξεη ν ΑλΨδνρνο γηα δεκηνπξγΫα θαη 

ζπγθΩληξσζε εηθνληθψλ κεραλψλ ζε αληηθαηΨζηαζε παιαηφηεξσλ server, λα κπνξεΫ λα θαιχςεη 

ηερληθΨ θαη ιεηηνπξγηθΨ φια ηα πεξηβΨιινληα ηα νπνΫα ζα κεηαθεξζνχλ εθεΫ δηαηεξψληαο 

πΨληα πςειΪ δηαζεζηκφηεηα, γηα απνθπγΪ ηερληθψλ πξνβιεκΨησλ ηα νπνΫα ζα κπνξνχλ λα 

ζΩζνπλ εθηφο ιεηηνπξγΫαο ηηο εηθνληθΩο κεραλΩο θαη ηα πεξηβΨιινληα κε ηηο εθαξκνγΩο πνπ ζα 

εΫλαη εγθαηεζηεκΩλεο θαη ζα ιεηηνπξγνχλ ζε απηΩο. Ν εμνπιηζκφο, ν νπνΫνο ζα ζπγθεληξψλεη 
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ηηο εηθνληθΩο κεραλΩο  καδΫ κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηΨ ηνπο, ζα πξΩπεη λα ππεξθαιχπηεη ζε 

επηδφζεηο ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ κεραλψλ πνπ αληηθαηαζηΪζεη. 

Πηνπο ΞΫλαθεο 1 θαη 2.Α, θαη κφλν γηα ηα ζπζηΪκαηα γηα ηα νπνΫα ν ΑλΨδνρνο εΫλαη ππεχζπλνο 

γηα ηελ απνθαηΨζηαζε ηεο παξαγσγηθΪο ιεηηνπξγΫαο, ζα δνζεΫ πεξΫνδνο πξνζαξκνγΪο 20 

εκεξψλ πξηλ ηζρχζνπλ νη ξΪηξεο κε απνθαηΨζηαζεο κΫαο βιΨβεο ζε ζπγθεθξηκΩλν ρξνληθφ 

δηΨζηεκα ην νπνΫν νξΫδεηαη ζαθψο ζηνπο παξαπΨλσ ΞΫλαθεο. Πην δηΨζηεκα ησλ 20 εκεξψλ ν 

ΑλΨδνρνο, ζε πεξΫπησζε βιΨβεο ζα πξΩπεη λα αληαπνθξηζεΫ θαλνληθΨ γηα ηελ απνθαηΨζηαζΪ 

ηεο, ρσξΫο λα ιΨβεη ππφςε ηνπ ηνλ ρξφλν απνθαηΨζηαζεο βιΨβεο φπσο νξΫδεηαη ζηνπο ΞΫλαθεο 

1 θαη 2.Α.  

Απφ ηα παξαπΨλσ εμαηξνχληαη νη  server κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα AIX, SCO UNIX θαη ΒΨζε 

ΓεδνκΩλσλ INFORMIX, ORACLE, UNIFY. Γηα ηα ζπζηΪκαηα απηΨ ιφγσ παιαηφηεηαο ζα δνζνχλ 

ζηνλ ΑλΨδνρν 45 εκΩξεο πεξΫνδνο πξνζαξκνγΪο πξηλ ηζρχζνπλ νη ξΪηξεο κε απνθαηΨζηαζεο 

κΫαο βιΨβεο ζε ζπγθεθξηκΩλν ρξνληθφ δηΨζηεκα ην νπνΫν νξΫδεηαη ζαθψο ζηνπο παξαπΨλσ 

ΞΫλαθεο. Πην δηΨζηεκα απηφ ν ΑλΨδνρνο ζα πξΩπεη λα κειεηΪζεη, λα θαηαιΪμεη θαη λα 

παξαδψζεη ζηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ ζρΩδην επαλνξζσηηθΪο ζπληΪξεζεο γηα ηνλ ζπγθεθξηκΩλν 

εμνπιηζκφ (ιηθφ – Ινγηζκηθφ) ζε πεξΫπησζε βιΨβεο. Πε απηφ ην δηΨζηεκα ησλ 45 εκεξψλ ν 

ΑλΨδνρνο, ζε πεξΫπησζε βιΨβεο ζα πξΩπεη λα αληαπνθξηζεΫ θαλνληθΨ γηα ηελ απνθαηΨζηαζΪ 

ηεο, ρσξΫο λα ιΨβεη ππφςε ηνπ ηνλ ρξφλν απνθαηΨζηαζεο βιΨβεο φπσο νξΫδεηαη ζηνπο ΞΫλαθεο 

1 θαη 2.Α θαη κφλν γηα ηα αλσηΩξσ ιεηηνπξγηθΨ ζπζηΪκαηα. 

Πην πιαΫζην ηεο επαλνξζσηηθΪο ζπληΪξεζεο ν ΑλΨδνρνο εθηφο απφ ηελ επηηφπηα αληηκεηψπηζε 

ηνπ πξνβιΪκαηνο, δχλαηαη λα αθνινπζεΫ θαη ηηο δηαδηθαζΫεο ηειε-δηΨγλσζεο, ηειε-επΩκβαζεο 

θαη ηειε-βνΪζεηαο (Δμ΄ ΑπνζηΨζεσο Ξξφζβαζε), φπνπ απηφ εΫλαη εθηθηφ, σο εμΪο:  

 Ρειε-δηάγλσζε 

 Ν ΑλΨδνρνο ζπλδΩεηαη εμ’ απνζηΨζεσο ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ e-ΔΦΘΑ κεηΨ απφ ζρεηηθΪ 

θιΪζε αλαθνξΨο πξνβιΪκαηνο ζην Helpdesk.  

 Δθηεινχληαη ζρεηηθνΫ δηαγλσζηηθνΫ Ωιεγρνη ζην ζχζηεκα. 

 ΞξνζδηνξΫδεηαη κε ηελ εθηθηΪ αθξΫβεηα ην πξφβιεκα θαη νη αηηΫεο πνπ ην πξνθΨιεζαλ. 

 Θαηαρσξνχληαη νη ιφγνη πνπ νδΪγεζαλ ζηελ εμ’ απνζηΨζεσο ζχλδεζε, θαζψο θαη νη 

ελΩξγεηεο πνπ Ωγηλαλ θαη ηα απνηειΩζκαηα πνπ πξνΩθπςαλ. 

 Ρειε-επέκβαζε 

 ΔπηρεηξεΫηαη ε επΫιπζε ηνπ πξνβιΪκαηνο, ην νπνΫν Ωρεη αλαθεξζεΫ ζην Helpdesk ηνπ 

Αλαδφρνπ Ϊ Ωρεη δηαπηζησζεΫ ζην πιαΫζην ησλ πξνγξακκαηηζκΩλσλ επηζθΩςεσλ. 

 Νη ιφγνη θαη ηα απνηειΩζκαηα νπνηαζδΪπνηε ηειεπξφζβαζεο θαηαρσξνχληαη ζην 

ζρεηηθφ αξρεΫν παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπζηΪκαηνο. 

 Πε πεξΫπησζε αδπλακΫαο επΫιπζεο ηνπ πξνβιΪκαηνο κε ηε δηαδηθαζΫα απηΪ, 

δξνκνινγεΫηαη επΫζθεςε ηερληθνχ. 

 Ρειε-βνήζεηα 
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 ΚεηΨ απφ ζρεηηθφ αΫηεκα, ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ζπλδΩεηαη ζην ζχζηεκα 

πξνθεηκΩλνπ λα πξνζθΩξεη βνΪζεηα ζην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ e-ΔΦΘΑ. 

 

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΒΙΑΒΖΠ 

Ζ απνθαηΨζηαζε ησλ βιαβψλ θαη πξνβιεκΨησλ ιεηηνπξγΫαο πνπ ζα παξνπζηΨδνληαη ζε κΩξνο ηνπ 

εμνπιηζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεΫηαη εΫηε:  

 Κε ηελ επΫ ηφπνπ (On-Site) επΫζθεςε εμεηδηθεπκΩλνπ ηερληθνχ ηεο αλαδφρνπ εηαηξεΫαο ζην 

αληΫζηνηρν ζεκεΫν εγθαηΨζηαζεο, θαηφπηλ Ωγγξαθεο Ϊ ηειεθσληθΪο εηδνπνΫεζεο γηα ηελ 

αλαγγειΫα ηεο βιΨβεο/πξνβιΪκαηνο απφ ηελ ππεξεζΫα.  

 Κε απνκαθξπζκΩλε βνΪζεηα πνπ ζα παξΩρεηαη κΩζσ ηεο ιεηηνπξγΫαο  απφ ηνλ αλΨδνρν 

ΓξαθεΫνπ ΖelpDesk, κε ηε κνξθΪ νδεγηψλ (πρ πξνθνξηθΨ κΩζσ ηειεθψλνπ Ϊ εγγξΨθσο 

κΩζσ Φαμ/Ζιεθηξνληθνχ ΡαρπδξνκεΫνπ Ϊ Ψιισλ εθαξκνγψλ) πξνο ηνλ αξκφδην ππΨιιειν 

ηνπ e-ΔΦΘΑ, ν νπνΫνο ζα Ωρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην ζεκεΫν βιΨβεο. Ζ ππεξεζΫα 

ιΪςεο βιαβψλ ζα πξΩπεη λα εΫλαη δηαζΩζηκε φιεο ηηο εξγΨζηκεο εκΩξεο ηνπ ρξφλνπ απφ ηηο 

08:00 π.κ  Ωσο ηηο 17:00  κ.κ.. 

Ν ρξφλνο απφθξηζεο απφ ηελ αλαγγειΫα βιΨβεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη νη ρξφλνη 

απνθαηΨζηαζεο βιαβψλ νξΫδνληαη ζηηο αληΫζηνηρεο ζηΪιεο ησλ αλσηΩξσ ΞηλΨθσλ 1 θαη 2 ηνπ 

ΞαξαξηΪκαηνο Α. 

Ν ΑλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί ηελ χπαξμε - δηαζεζηκφηεηα αληαιιαθηηθψλ ηνπ 

εμνπιηζκνχ γηα φιν ην δηΨζηεκα ηζρχνο ηεο Πχκβαζεο, ψζηε ε απνθαηΨζηαζε κηαο βιΨβεο λα κελ 

μεπεξλΨ ζε θακΫα πεξΫπησζε ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηε Πχκβαζε ρξφλν γηα ηελ απνθαηΨζηαζΪ 

ηεο.   

 

ΓΟΑΦΔΗΝ ΑΚΔΠΖΠ ΒΝΖΘΔΗΑΠ (ΖELP DESK) – ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΘΙΖΠΔΥΛ (ΑΛΑΦΝΟΑΠ 

ΒΙΑΒΥΛ) ΘΑΗ ΔΞΗΙΠΖΠ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΥΛ  

Ν ΑλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα νξγαλψζεη Ωλα ΓξαθεΫν Άκεζεο ΒνΪζεηαο, ζην νπνΫν ζα 

απεπζχλνληαη νη ρξΪζηεο ηνπ Θεληξηθνχ Δμνπιηζκνχ γηα λα αλαθΩξνπλ ηα πξνβιΪκαηα 

ιεηηνπξγΫαο πνπ ζπλαληνχλ. 

Ρν ΓξαθεΫν Άκεζεο ΒνΪζεηαο ηνπ Αλαδφρνπ ζα θαηαγξΨθεη θαη ζα αμηνινγεΫ ην νπνηνδΪπνηε 

πξφβιεκα, ζα δηελεξγεΫ ηνπο απαξαΫηεηνπο ειΩγρνπο (π.ρ ηαπηφηεηα κεραλΪο θαη ζχλζεζε, 

ηζηνξηθφ κεραλΪο θιπ.), κε ηα κΩζα πνπ Ωρεη ζηε δηΨζεζΪ ηνπ, ζα εμαληιεΫ θΨζε δπλαηφηεηα 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πξνβιΪκαηνο (εθηΩιεζε remote δηαγλσζηηθψλ, ζπιινγΪ ζηνηρεΫσλ, κειΩηε 

ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ ζπζηΪκαηνο, επαθΪ κε ηνλ πξνκεζεπηΪ θιπ.), θαη Ψκεζεο επΫιπζΪο ηνπ, ζα 

πξνζδηνξΫδεη ηηο απαηηνχκελεο ελΩξγεηεο θαη ηελ πηζαλΪ αλαγθαηφηεηα αληαιιαθηηθψλ θαη ζα 

δξνκνινγεΫ ηελ επΫζθεςε ηερληθνχ απφ ηνλ ΑλΨδνρν, εθ’ φζνλ απηφ θξΫλεηαη απαξαΫηεην. Γηα ηελ 

επΫζθεςε ηνπ ηερληθνχ απφ ηνλ ΑλΨδνρν ζην ΠεκεΫν ΔγθαηΨζηαζεο ζην νπνΫν αθνξΨ ε θιΪζε, 
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ελεκεξψλεηαη ε Γ/λζε πνδνκψλ ΞιεξνθνξηθΪο θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο ΓεληθΪο Γ/λζεο 

ΞιεξνθνξηθΪο θαη Δπηθνηλσληψλ ηνπ e-ΔΦΘΑ. 

Πηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ΓξαθεΫνπ Άκεζεο ΒνΪζεηαο ηνπ Αλαδφρνπ ζα εΫλαη επΫζεο ε θαηαγξαθΪ 

επΫιπζεο ησλ πξνβιεκΨησλ ιεηηνπξγΫαο θαη ε δηαζθΨιηζε ηεο ηρλειαζηκφηεηαο (traceability) ηνπ 

πξνβιΪκαηνο, απφ ηε ζηηγκΪ πνπ απηφ εκθαλΫδεηαη κΩρξη θαη ηε ζηηγκΪ πνπ επηιχεηαη. ΡΩινο 

κΩζσ ηνπ Ζelp Desk ζα εθδΫδνληαη θαη ζηαηηζηηθΨ ζηνηρεΫα αλαθνξηθΨ κε ηα παξαπΨλσ ζΩκαηα. 

Κε ηελ απνθαηΨζηαζε ηεο βιΨβεο, ν ηερληθφο ηνπ Αλαδφρνπ ζα εθηειεΫ θαη φινπο ηνπο 

απαξαΫηεηνπο δηαγλσζηηθνχο ειΩγρνπο, γηα λα επηβεβαησζεΫ ε επαλαθνξΨ ηνπ ζπζηΪκαηνο ζε 

νκαιΪ ιεηηνπξγΫα. Ρα απνηειΩζκαηα ησλ δηαγλσζηηθψλ ειΩγρσλ ζα θαηαρσξνχληαη ζην 

πξνβιεπφκελν γηα ην ζθνπφ απηφ αξρεΫν. Πηηο εξγαζΫεο απνθαηΨζηαζεο, ζα ζπκπεξηιακβΨλνληαη 

θαη εξγαζΫεο tuning, φπνπ απαηηνχληαη. 

Πεκεηψλεηαη, φηη κεηΨ απφ θΨζε επΫζθεςε κεραληθνχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηελ επηηπρΪ εθηΩιεζε ησλ 

εξγαζηψλ επαλνξζσηηθΪο θαη πξνιεπηηθΪο ζπληΪξεζεο, ν κεραληθφο ηνπ Αλαδφρνπ ζπκπιεξψλεη 

εηδηθφ δειηΫν (ΓειηΫν ΔπηζθεπΪο θαη ΠπληΪξεζεο, ππφδεηγκα ηνπ νπνΫνπ παξαηΫζεηαη ζην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β), ην νπνΫν ζπλππνγξΨθεηαη απφ απηφλ θαη απφ ηνλ αξκφδην απφ πιεπξΨο e-ΔΦΘΑ. 

ΑληΫγξαθν ηνπ δειηΫνπ απνζηΩιιεηαη ζηε Γ/λζε πνδνκψλ ΞιεξνθνξηθΪο θαη Δπηθνηλσληψλ ηνπ 

e-ΔΦΘΑ. 

 

ΣΟΝΛΝΠ ΑΞΝΘΟΗΠΖΠ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΠ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΒΙΑΒΖΠ 

Υο ρξφλνο απφθξηζεο νξΫδεηαη ην ρξνληθφ δηΨζηεκα απφ ηελ αλαγγειΫα ηεο βιΨβεο κΩρξη ηελ 

Ψθημε ηερληθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, εθφζνλ απαηηεΫηαη επηηφπηα επΩκβαζε, Ϊ κΩρξη ηε ζΩζε ζε ηζρχ ηεο 

απνκαθξπζκΩλεο βνΪζεηαο, φπνπ απηφ εΫλαη εθηθηφ.  

Ζ αλαγγειΫα ηεο βιΨβεο ζα γΫλεηαη απφ ηνλ e-ΔΦΘΑ ζηνλ ΑλΨδνρν θαηΨ ηηο ψξεο ιεηηνπξγΫαο ηνπ 

ΦνξΩα. Υο σξΨξην ιεηηνπξγΫαο νξΫδεηαη ην δηΨζηεκα 08:00 - 17:00 ηηο εξγΨζηκεο εκΩξεο ηνπ 

Ωηνπο. 

ΔΨλ ε αλαγγειΫα ηεο βιΨβεο γΫλεη κεηΨ ην ηΩινο ηνπ σξαξΫνπ ιεηηνπξγΫαο, σο ρξφλνο αλαγγειΫαο 

ζεσξεΫηαη ε 08:00 ηεο επφκελεο εξγΨζηκεο εκΩξαο, εθηφο εμαηξεηηθψλ θαη ζνβαξψλ πεξηπηψζεσλ 

φπνπ ε απνθαηΨζηαζε ζα πξαγκαηνπνηεΫηαη κεηΨ απφ ζπλελλφεζε κε ηε ΓεληθΪ Γ/λζε 

ΞιεξνθνξηθΪο θαη Δπηθνηλσληψλ ηνπ e- ΔΦΘΑ. 

ΔπηζεκαΫλεηαη φηη δε ζεσξνχληαη σο βιΨβεο νη πξνεξρφκελεο απφ ηα παξαθΨησ αΫηηα: 

 ΣξΪζε ηνπ Δμνπιηζκνχ κε ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθΩο ηνπ θαηαζθεπαζηΪ θαη ηηο νδεγΫεο 

ηνπ Αλαδφρνπ. 

 ΞξνζπΨζεηεο επηδηφξζσζεο, ζπληΪξεζεο, κεηαηξνπΪο Ϊ Ψιινπ εΫδνπο επΩκβαζεο επΫ ησλ πξνο 

ζπληΪξεζε εηδψλ απφ Ψηνκα κε εμνπζηνδνηεκΩλα απφ ηνλ ΑλΨδνρν. 

 Κε θαηΨιιειεο πεξηβαιινληνινγηθΩο ζπλζΪθεο ζηνπο ρψξνπο εγθαηΨζηαζεο ησλ πξνο 

ζπληΪξεζε εηδψλ. 
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 Πχλδεζε Ϊ πξνζζΪθε ζηα πξνο ζπληΪξεζε εΫδε Ψιισλ πξντφλησλ (hardware, software), 

ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ θαη λΩσλ εθδφζεσλ ινγηζκηθνχ, ρσξΫο πξνεγνχκελε Ωγγξαθε 

ζπγθαηΨζεζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 ΑλσηΩξα ΒΫα. 

 ΑιιαγΩο Ϊ ηξνπνπνηΪζεηο ζηε ζρεδΫαζε Ϊ ζηε δηαζχλδεζε Ϊ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγΫαο ησλ πξνο 

ζπληΪξεζε εηδψλ Ϊ ζηελ ξνΪ ηνπ ινγηζκηθνχ, εθηφο αλ ππΨξρεη πξνεγνχκελε Ωγγξαθε 

ζπγθαηΨζεζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 ΣξΪζε κε θαηΨιιεισλ αλαισζΫκσλ. 

 ΘαθΪ ιεηηνπξγΫα κεηΨ απφ ηπραΫα θαηαζηξνθΪ Ϊ δεκηΨ Ϊ απψιεηΨ, φπσο π.ρ. αηπρΪκαηα, 

ακΩιεηα, βιΨβε εμνπιηζκνχ πνπ δελ Ωρεη ρνξεγεζεΫ απφ ηνλ ΑλΨδνρν. 

 ΚεηαθΫλεζε ηνπ Δμνπιηζκνχ απφ ηηο αξρηθΩο ζΩζεηο εγθαηΨζηαζεο ρσξΫο ηελ Ωγγξαθε 

ελεκΩξσζε ηνπ Αλαδφρνπ. Πε πεξΫπησζε Ωγγξαθεο ελεκΩξσζεο ηνπ Αλαδφρνπ, νη 

ππνρξεψζεηο ζπληΪξεζεο ηνπ Αλαδφρνπ ζα αξζνχλ γηα φζν δηαξθνχλ νη εξγαζΫεο κεηαθνξΨο 

θαη επαλεγθαηΨζηαζεο ησλ πιηθψλ νη νπνΫεο ζα γΫλνπλ απφ ηνλ e-ΔΦΘΑ κε επζχλε θαη 

δαπΨλεο ηνπ. 

 

Ν ΑλΨδνρνο δελ ππνρξενχηαη ζε εξγαζΫεο ζπληΪξεζεο, ζε πεξΫπησζε πνπ πξνθιεζεΫ βιΨβε ζηνλ 

πξνο ζπληΪξεζε εμνπιηζκφ, ε νπνΫα ζα νθεΫιεηαη ζε θΨπνηα απφ ηηο αθφινπζεο αηηΫεο: 

 ΣξΪζε ηνπ Δμνπιηζκνχ κε ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθΩο ηνπ θαηαζθεπαζηΪ θαη ηηο νδεγΫεο 

ηνπ Αλαδφρνπ. 

 ΞξνζπΨζεηεο επηδηφξζσζεο, ζπληΪξεζεο, κεηαηξνπΪο Ϊ Ψιινπ εΫδνπο επΩκβαζεο επΫ ησλ πξνο 

ζπληΪξεζε εηδψλ  απφ Ψηνκα κε εμνπζηνδνηεκΩλα απφ ηνλ ΑλΨδνρν.  

 Κε θαηΨιιειεο πεξηβαιινληνινγηθΩο ζπλζΪθεο ζηνπο ρψξνπο εγθαηΨζηαζεο ησλ πξνο 

ζπληΪξεζε εηδψλ. 

 Πχλδεζε Ϊ πξνζζΪθε ζηα πξνο ζπληΪξεζε  εΫδε Ψιισλ πξντφλησλ (hardware, software), 

ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ θαη λΩσλ εθδφζεσλ ινγηζκηθνχ, ρσξΫο πξνεγνχκελε Ωγγξαθε 

ζπγθαηΨζεζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 ΑλσηΩξα ΒΫα.  

 ΑιιαγΩο Ϊ ηξνπνπνηΪζεηο ζηε ζρεδΫαζε Ϊ ζηε δηαζχλδεζε Ϊ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγΫαο ησλ πξνο 

ζπληΪξεζε εηδψλ Ϊ ζηελ ξνΪ ηνπ ινγηζκηθνχ, εθηφο αλ ππΨξρεη πξνεγνχκελε Ωγγξαθε 

ζπγθαηΨζεζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 ΣξΪζε κε θαηΨιιεισλ αλαισζΫκσλ. 

 ΘαθΪ ιεηηνπξγΫα κεηΨ απφ ηπραΫα θαηαζηξνθΪ Ϊ δεκηΨ Ϊ απψιεηΨ, φπσο π.ρ. αηπρΪκαηα, 

ακΩιεηα, βιΨβε εμνπιηζκνχ πνπ δελ Ωρεη ρνξεγεζεΫ απφ ηνλ ΑλΨδνρν. 

 ΚεηαθΫλεζε ηνπ Δμνπιηζκνχ απφ ηηο αξρηθΩο ζΩζεηο εγθαηΨζηαζεο ρσξΫο ηελ Ωγγξαθε 

ελεκΩξσζε ηνπ Αλαδφρνπ. Πε πεξΫπησζε Ωγγξαθεο ελεκΩξσζεο ηνπ Αλαδφρνπ, νη 

ππνρξεψζεηο ζπληΪξεζεο ηνπ Αλαδφρνπ ζα αξζνχλ γηα φζν δηαξθνχλ νη εξγαζΫεο κεηαθνξΨο 

θαη επαλεγθαηΨζηαζεο ησλ πιηθψλ νη νπνΫεο ζα γΫλνπλ απφ ηνλ e-ΔΦΘΑ κε επζχλε θαη 

δαπΨλεο ηνπ. 
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Ν e-ΔΦΘΑ ππνρξενχηαη λα εμαζθαιΫδεη ζηνλ ΑλΨδνρν Ψκεζα ηελ απαηηνχκελε πξφζβαζε ζηα 

πξνο ζπληΪξεζε πξντφληα. 

Ζ επηθνηλσλΫα κε ηνλ θνξΩα κηζζσκΩλσλ θπθισκΨησλ γηα ηε εμαζθΨιηζε θαιΪο ιεηηνπξγΫαο ηνπ 

δηθηχνπ επξεΫαο δψλεο απνηειεΫ επζχλε ηνπ e-ΔΦΘΑ. Σξφλνη δπζιεηηνπξγΫαο Ϊ δηαθνπΪο 

ιεηηνπξγΫαο νθεηιφκελνη ζε πξνβιΪκαηα ησλ ελ ιφγσ θπθισκΨησλ δελ απνηεινχλ ρξφλνπο 

βιΨβεο. 

Δπηπξφζζεηα, επΫ πνηλΪ απνθιεηζκνχ απφ ηνλ δηαγσληζκφ, ν ππνςΪθηνο αλΨδνρνο ζα πξΩπεη ζηελ 

πξνζθνξΨ ηνπ λα παξαζΩζεη πεξηγξαθΪ ησλ κΩηξσλ, πξσηνβνπιηψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

πηζηνπνηΪζεσλ πνηφηεηαο θαη δηνηθεηηθψλ κΩηξσλ πνπ Ωρεη ιΨβεη γηα ηελ δηαζθΨιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζπληΪξεζεο, ππνζηΪξημεο θαη δηαρεΫξηζεο ηεο 

ιεηηνπξγΫαο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκΨησλ. Γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ αλσηέξσ ζα πξέπεη ν 

ππνςήθηνο λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

(ISO 9001). 

Ρν ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ ζα πξνζθνκηζζεί απφ ηνλ πξνζσξηλφ Αλάδνρν, ζην ζηάδην 

ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο.  

Νη ππνςήθηνη αλάδνρνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα, εάλ επηζπκνχλ, πξηλ ηελ θαηάζεζε ησλ 

πξνζθνξψλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα Γ/λζε πνδνκψλ & Δπηθνηλσληψλ ηνπ 

e-ΔΦΘΑ, λα επηζθεθζνχλ ηα ζεκεία πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν κερ/θφο εμνπιηζκφο 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνπο Ξίλαθεο 1 θαη 2, ψζηε λα δνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ. 

  

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ – ΞΙΖΟΥΚΖ ΑΛΑΓΝΣΝ  

Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα εΫλαη γηα δηΨζηεκα ελφο (1) Ωηνπο, κε 

δηθαΫσκα ηνπ ΦνξΩα γηα παξΨηαζε ησλ ππεξεζηψλ γηα Ωλα (1) επηπιΩνλ Ωηνο. 

Ζ πιεξσκΪ ηεο αμΫαο ηνπ ππφ αλΨζεζε Έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεΫ σο εμΪο: κεηΨ ηελ ππνγξαθΪ 

ηεο ζρεηηθΪο ζχκβαζεο ν ΑλΨδνρνο ζα πιεξψλεηαη αλΨ ηεηξΨκελν κεηΨ απφ ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ παξαιαβΪο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπΪ. Ζ πιεξσκΪ ηνπ Αλαδφρνπ ζα γΫλεηαη απφ ηηο 

ΝηθνλνκηθΩο πεξεζΫεο ηεο ΘεληξηθΪο πεξεζΫαο ηνπ e-ΔΦΘΑ. 

Ζ θαηαβνιΪ ηεο αλαινγνχζαο πιεξσκΪο ζα γΫλεη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ 

θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιΩπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΨμεηο θαζψο θαη θΨζε Ψιινπ 

δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ δεηεζεΫ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζΫεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ Ωιεγρν θαη 

ηελ πιεξσκΪ. 
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ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ - ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΡΝ ΔΟΓΝ 

Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ Έξγνπ ζα γΫλεηαη απφ ηε Γ/λζε πνδνκψλ ΞιεξνθνξηθΪο & Δπηθνηλσληψλ 

ηεο ΓεληθΪο Γηεχζπλζε ΞιεξνθνξηθΪο & Δπηθνηλσληψλ ηνπ e-ΔΦΘΑ. Ζ παξαιαβΪ ηνπ Ωξγνπ ζα 

γΫλεηαη ηκεκαηηθΨ αλΨ ηεηξΨκελν κεηΨ απφ ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ Ξξαθηηθνχ απφ ΔπηηξνπΪ 

ΞαξαιαβΪο πνπ ζα ζπζηαζεΫ γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ε νπνΫα ζα απνηειεΫηαη απφ ππαιιΪινπο ηεο 

ΓεληθΪο Γηεχζπλζεο ΞιεξνθνξηθΪο & Δπηθνηλσληψλ.  

 

ΟΖΡΟΔΠ 

Ν ΑλΨδνρνο εγγπΨηαη πξνο ηνλ e-ΔΦΘΑ φηη ην Έξγν (Ϊ, αλΨινγα κε ηελ πεξΫπησζε, ηκΪκαηα 

απηνχ) ζα εθηειεζζεΫ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζΩζεηο ηεο παξνχζαο, ηνπο ηερληθνχο 

θαλφλεο θαη ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκΩλα πξφηππα πνπ ηζρχνπλ ζηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκΨησλ θαη ζα πιεξνΫ φιεο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθΨ πνπ 

πξνβιΩπνληαη ζηελ παξνχζα. 

Όηαλ πξνθχπηεη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα αδηθαηνιφγεηε θαζπζηΩξεζε ζηελ απνθαηΨζηαζε ηεο 

θαιΪο ιεηηνπξγΫαο ηνπ Δμνπιηζκνχ, ζα επηβΨιιεηαη ξΪηξα Ϋζε κε ηα πνζΨ, φπσο αλαθΩξνληαη ζηηο 

αληΫζηνηρεο ζηΪιεο ησλ ΞηλΨθσλ 1 θαη 2 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Α.   

Πε κεληαΫα βΨζε ν ΑλΨδνρνο εΫλαη ππνρξεσκΩλνο λα παξΨγεη αλαθνξΨ κε φια ηα θαηαγεγξακκΩλα 

πξνβιΪκαηα ζηε ιεηηνπξγΫα ηνπ Δμνπιηζκνχ, πνπ αλαθΩξεηαη ζηελ παξνχζα θαη ηηο απφ κΩξνπο 

ηνπ ελΩξγεηεο γηα ηελ επΫιπζΪ ηνπο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

ΠΙΝΑΚΑ 1: ΚΔΝΣΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΟΝΟΜΑΙΑ 
ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ 
ΤΣΗΜΑ 

RDBMS 
RDBMS 
VERSION 

ΚΣΙΡΙΟ 
ΥΡΟΝΟ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΒΛΑΒΗ 

ΠΟΟ ΡΗΣΡΑ Δ 

ΔΤΡΩ/ΗΜΔΡΑ 

ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΔΛΔΤΗ 

ΣΟΤ ΑΠΑΙΣΗΣΟΤ 

ΥΡΟΝΟΤ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣ

ΑΗ 

ΠΟΟ ΡΗΣΡΑ 

ΔΤΡΩ/ΗΜΔΡΑ 

ΜΔΣΑ ΣΗΝ 

ΤΜΠΛΗΡΩΗ 3 

ΗΜΔΡΩΝ ΥΩΡΙ ΝΑ 

ΔΥΔΙ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘΔΙ 

Η ΒΛΑΒΗ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΥΡΟΝΟ 

ΑΠΟΚΡΙΗ 

Δ ΩΡΔ 

1. SUN 
SUNFIRE 

280R 1 
XΑ1000 

SOLARIS 5.8 ORACL
E 8.1.5 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ
ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

2. HP 
ΔΞΩΣΔΡΗΚ

Ο SDLT 

160/320 

ΔΗΝΑΗ 
ΤΝΓΔΓΔΜ
ΔΝΟ ΜΔ ΣΟ 

SUNFIRE 
280R 

  
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ

ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 
200 - ΝΑΗ 4 

3. COMPAQ 
ΔΞΩΣΔΡΗΚ

Ο DLT 
35/70 

ΔΗΝΑΗ 
ΤΝΓΔΓΔΜ
ΔΝΟ ΜΔ ΣΟ 

SUNFIRE 
280R 

  
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ

ΟΤΛΟΤ 

87 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΝΑΗ 4 

4. SUN OPSBCK 
SUN V490 

SOLARIS   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ

ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

5. SUN 
SUN 

STOREDGE 

SL48 3XLTO 

   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ

ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

6. SUN OPSADM 
ULTRA5 SOLARIS   

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ
ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 
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7. SUN OPS3 
SUN E6500 SOLARIS ORACL

E 
8.1.7.4 & 

8.0.5.2 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ
ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

8. SUN 
STOREDGE 

L20 

2XDLT7000 

   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ

ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

9. SUN OPS4 
SUN E3500 SOLARIS ORACL

E 8.1.7.4 
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ

ΟΤΛΟΤ 
87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

10. SUN 
STOREDGE 

L20 

2XDLT7000 

   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ

ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

11. SUN 

SUN 

STOREDGE 

A3500, 

5XD1000 

   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ

ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

12. SUN OPS5 SUN 

E450 
SOLARIS ORACL

E 8.1.7.4 
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ

ΟΤΛΟΤ 
87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

13. SUN OPS6 
SUN E3500 SOLARIS ORACL

E 
8.1.7.4 & 
8.0.5.2 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ
ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

14. SUN 
SUN 

STOREDGE 

Α1000 

   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ

ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

15. SUN OPS7 
SUN E3500 SOLARIS ORACL

E 8.1.7.4 
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ

ΟΤΛΟΤ 
87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

16. SUN 
SUN 

STOREDGE 
D1000 

   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ

ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

17. SUN 
SUN 

STOREDGE 

D1000 

   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ

ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

18. SUN OPS8BCK 

SUN E450 
SOLARIS   

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ
ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 
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19. SUN 
SUN 

STOREDGE 

L100, 3XLTO 

   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ

ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

20. SUN OPS9 SUN 
V490 

SOLARIS ORACL
E 10.2.0.4 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ
ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

21. SUN STOREDG
E C2 

   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ

ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

22. SUN 
SUN 

STOREDGE 
3500 

   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ

ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

23. SUN 
SUN 

STOREDGE 

3500 

   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠ

ΟΤΛΟΤ 

87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

24. IBM E-SERVER AIX 4.3 ORACLE 8.1.7 ΠΑΣΖΗΩΝ 54 3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΝΑΗ 4 

25. 
IBM 

DISK 

STORAG
E 

EXP PLUS 
320 TYPE 

2104 

   Π. Π. ΓΔΡΜΑΝΟΤ 3-5 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΝΑΗ 4 

26. IBM 7028 - 6E4 AIX 5.2 
INFORM

IX 
4GL 

 Π. Π. ΓΔΡΜΑΝΟΤ 3-5 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΝΑΗ 4 

27. IBM POWER 720 AIX 7.1 
INFORM

IX 
4GL 

 Π. Π. ΓΔΡΜΑΝΟΤ 3-5 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΝΑΗ 4 

 



 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2: Α. ΚΔΝΣΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 
 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑ 

ΔΣΑΙΡΙΑ 
ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΟΝΟΜΑΙΑ 
ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ 
ΤΣΗΜΑ 

RDBMS 
RDBMS 

VERSION 
ΚΣΗΡΙΟ 

ΥΡΟΝΟ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΒΛΑΒΗ 

ΠΟΟ ΡΗΣΡΑ Δ 
ΔΤΡΩ/ΗΜΔΡΑ 

ΜΔΣΑ ΣΗΝ 
ΔΛΔΤΗ ΣΟΤ 
ΑΠΑΙΣΗΣΟΤ 

ΥΡΟΝΟΤ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΠΟΟ ΡΗΣΡΑ 
ΔΤΡΩ/ΗΜΔΡΑ 

ΜΔΣΑ ΣΗΝ 
ΤΜΠΛΗΡΩΗ 3 
ΗΜΔΡΩΝ ΥΩΡΙ 

ΝΑ ΔΥΔΙ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘΔΙ 

Η ΒΛΑΒΗ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΥΡΟΝΟ 
ΑΠΟΚΡΙΗ 

Δ ΩΡΔ 

1 HP DL360 G7 

XENSERVER 
7.1 CU2 WIN 

SERVER 2003 
STD SP2 WIN 

2008 SP1 
WINDOWS 
2008 SP2 

ORACLE 10G ΑΚΑΓΖΜΗΑ 58 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 - ΝΑΗ 4 

2 HP DL360 G7 
XENSERVER 
7.1 WIN 2008 
R2 SE SP1 

MS SQL 2008 ΑΚΑΓΖΜΗΑ 58 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 - ΝΑΗ 4 

3 HP DL360 G7 

XENSERVER 
7.1 CU2 WIN 
2008 R2 SE 

SP1 

    ΑΚΑΓΖΜΗΑ 58 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 - ΝΑΗ 4 

4 HP DL360 G7 

XENSERVER 
7.1 CU2 WIN 
2008 R2 SE 

SP1 WIN 2003 
ENTERPRISE 

SP2 

PHP.MYSQL   ΑΚΑΓΖΜΗΑ 58 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 - ΝΑΗ 4 

5 DELL 
POWER EDGE 

2900 
CENTOS 7.7 POSTGRESQL 11 ΑΚΑΓΖΜΗΑ 58 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

6 HP 
PROLIANT ML 350 

G4P 

SERVER 2003 
R2 

ENTERPRISE 
SP2 

ORACLE 10G ΑΚΑΓΖΜΗΑ 58 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 - ΝΑΗ 4 

7 HP 
PROLIANT ML 350 

G5 
SERVER 2003 

R2 SE SP2 
    ΑΚΑΓΖΜΗΑ 58 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

8 HP 
PROLIANT ML 150 

G3 
SERVER 2003 

R2 SE SP2 
ORACLE 10G ΑΚΑΓΖΜΗΑ 58 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

9 IBM XSERIES 236 
WIN SERVER 
2003 SP2 X64 

EDITION 
ΌΥΗ   

ΑΥΑΡΝΩΝ 27, 4Ο 
ΟΡΟΦΟ 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΝΑΗ 4 

10 HP ML 350 G5 
WINDOWS 

SERVER 2012 
MS-SQL 2012 ΓΡΑΓΑΣΑΝΗΟΤ 8 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΝΑΗ 4 
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11 IBM 
IBM SYSTEM 

X3400 
WINDOWS 
2008 SRV 

ORACLE 10G 
ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ 

10Α,54626, 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

12 NO-NAME NO-NAME WINDOWS XP ORACLE 8.1 
ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ 

10Α,54626, 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΝΑΗ 4 

13 LENOVO TS RD 650 

VMWARE ESXI 
5.5 ORACLE 

LINUX 
SERVER 6.9 
WINDOWS 

2000 

ORACLE 11G 
ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ 5, 

ΚΑΛΛΗΘΔΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 - ΝΑΗ 4 

14 DELL 
POWEREDGE T 

410 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 64BIT SE 

ORACLE 10G 
ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ 5, 

ΚΑΛΛΗΘΔΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 - ΝΑΗ 4 

15 HP 
PROLIANT ML350 

G5 

WIN SRV 2008 
ENTERPRISE 

SP2 
ORACLE 10G 

ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ 5, 
ΚΑΛΛΗΘΔΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

16 HP PROLIANT ML115 
WIN SRV 2003 
R2 STANDARD 

    
ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ 5, 

ΚΑΛΛΗΘΔΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 - ΝΑΗ 4 

17 HP 
PROLIANT ML350 

G4P 

WIN SRV 
2003R2 

STANDARD 
ORACLE MS SQL 

10G SRV 
2005 

ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ 5, 
ΚΑΛΛΗΘΔΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

18 FUJITSU 
PRIMERGY PS300 

D1899 TX300 
WIN SRV 2003 

STD SP2 
ORACLE 10G 

ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ 5, 
ΚΑΛΛΗΘΔΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

19 FUJITSU 
PRIMERGY TX100 

S2 
WIN SRV 2008 

STD 
ORACLE 10G 

ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ 5, 
ΚΑΛΛΗΘΔΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

20 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
SE 

SCO 
OPENSERVER 

6 UNIX 
UNIFY   ΖΠΔΗΡΟΤ 64 ΑΘΖΝΑ 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΝΑΗ 4 

21 NO-NAME 
SCO UNIX 

OPENSERVER 
SCO UNIX 

OPENSERVER 
    

ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 
47, ΠΔΗΡΑΗΑ 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΝΑΗ 4 

22 HP 
PROLIANT ML 150 

G3 
WINDOWS 

2003 SERVER 
    ΚΑΛΛΗΡΡΟΖ 5-7 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΝΑΗ 4 

23 HP 
PROLIANT ML 350 

G4P 

WINDOWS 
2003 SERVER 
X64 EDITION 

SQL   ΚΑΛΛΗΡΡΟΖ 5-7 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΝΑΗ 4 
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24 QUEST XPAND 
LINUX RED 

HAT 
    ΚΑΛΛΗΡΡΟΖ 5-7 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΝΑΗ 4 

25 DELL T710 W2K8R2 ST. ORACLE DB+AS(;) 11G ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 8, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

26 DELL 
POWEREDGE 

2900 

WINDOWS 
SERVER 2008 

R2 
MS-SQL   ΜΔΝΑΝΓΡΟΤ 41 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΟΥΗ 4 

27 ΗΒΜ Υ3400 M3 
WINDOWS 

SERVER 2008 
R2 

FOXPRO   ΜΔΝΑΝΓΡΟΤ 41 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΟΥΗ 4 

28 VERO POWERPRO 1600 
WINDOWS NT 

4.00 

SYBASE ADAPTIVE 
SERVER 

ENTERPRISE 

12.0 (ΓΗΑ NT 
4.00) 

ΜΖΣΡΟΠΟΛΔΩ 127, 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΝΑΗ 4 

29 HP 
PROLIANT DL380 

GEN 9 
WINDOWS 

SERVER 2012 
SQL SERVER 2005 

Π.Π.ΓΔΡΜΑΝΟΤ 3-5 
ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

30 HP 
PROLIANT DL380 

G5 
WINDOWS 

SERVER 2007 
    

Π.Π.ΓΔΡΜΑΝΟΤ 3-5 
ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

31 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
S3 

WIN2000 
SERVER 

    

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟY 
87 ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

32 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
S3 

WIN2000 
SERVER 

    

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟY 
87 ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

33 
 FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
S3 

WIN2000 
SERVER 

    

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟY 
87 ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

34 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
S3 

WIN2000 
SERVER 

    

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟY 
87 ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

35 
 FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
S3 

WIN2000 
SERVER 

    

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟY 
87 ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

36 HP 
ML PROLIANT 350 

G3 
WINDOWS 

SERVER 2003 
    

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟY 
87 3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΟΥΗ 4 

37 HP 
ML PROLIANT 350 

G3 
WINDOWS 

SERVER 2003 
    

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟY 
87 3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΟΥΗ 4 

38 HP LC 2000 
WINDOWS 

SERVER 2000 
N/A   

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟY 
87 3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΟΥΗ 4 
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39 HP LC 2000 
WIN2000 
SERVER 

    

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟY 
87 3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΟΥΗ 4 

40 DELL LTO4 - EH1       

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟY 
87 ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

41 DELL LTO4-CSEH 001       

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟY 
87 ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

42 IBM XSERIES206 
WIN2000 
SERVER 

    

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟY 
87 ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

43 IBM XSERIES206 
WIN2000 
SERVER 

    

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟY 
87 ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

44 IBM XSERIES206 
WIN2000 
SERVER 

    

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟY 
87 ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

45 PRINTRONIX P5215       
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟY 

87 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 - NAI 4 

46 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
S3 

WIN2008R2     
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟY 

87 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

47 DELL 
POWEREDGE SC 

6600 
UBUNTU 2018     

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΟΥΗ 4 

48 DELL 
POWEREDGE SC 

1600 
WINDOWS 

SERVER 2003 
ORACLE 10G 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

49 DELL 
POWEREDGE SC 

1600 
SCO UNIX 

5.0.5 
UNIFY 5.0.5 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

50 VERO   
CENTOS 5 
(SCO VM'S) 

UNIFY   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 NAI 4 

51 DELL 
POWEREDGE T 

130 
UBUNTU 16.4 MYSQL 5.7.18 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

52 DELL 
POWEREDGE SC 

440 
WINDOWS 

SERVER 2003 
ORACLE 10G 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΝΑΗ 4 

53 DELL 
OPS10 DELL 

POWEREDGE 
R710 

RED HAT 
LINUX 

ORACLE 11.2.0.2 
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΟΥΗ 4 

54 DELL 
OPSBCK2 

POWEREDGE 
T610 

RED HAT 
LINUX 

    
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΟΥΗ 4 
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55 DELL 
POWERVAULT 
TL2000 1XLTO 

      
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

56 DELL 
STORAGE 
MD1200 

      
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΟΥΗ 4 

57 DELL R710 WIN2008R2     
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

58 DELL R710 
WIN2003R2 

SP2 
ORACLE 8.1.7 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

59 HP 
STORAGEWORKS 

DAT 72 USB 
      

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

60 HP 
STORAGEWORKS 

DAT 72 USB 
      

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΟΥΗ 4 

61 DELL 
POWEREDGE 

T160 
WIN2008R2     

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

62 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
S3 

WIN2000 
SERVER 

    
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

63 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
S3 

WIN2000 
SERVER 

    
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

64 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
S3 

WIN2000 
SERVER 

    
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

65 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
S3 

WIN2000 
SERVER 

    
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

66 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
S3 

WIN2000 
SERVER 

    
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

67 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
S3 

WIN2008R2     
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

68 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
S3 

WIN2008R2     
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

69 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
S3 

WIN2008R2     
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

70 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
S3 

ORACLE 
LINUX 5 

    
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 



 

146 

 

71 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
S3 

WIN2008R2     
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

72 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX 
150 S3 

SUSE LINUX 
9.2 

ORACLE 10.2 
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

73 
FUJITSU 
SIEMENS 

FIBRECAT NX40 
DEBIAN LINUX 

11 
OXI   

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, 1Ο ΟΡΟΦΟ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - OXI 4 

74 
FUJITSU 
SIEMENS 

FIBRECAT SX30       
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, 1Ο ΟΡΟΦΟ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 - ΟΥΗ 4 

75 
 

FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMERGY TX200 
WINDOWS 

SERVER 2003 
STD SP2 

ORACLE 9I 
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, 1Ο ΟΡΟΦΟ 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΝΑΗ 4 

76 DELL 
POWEREDGE 

R415 
CENTOS 7     

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

77 DELL 
POWEREDGE 

R415 
CENTOS 7 ORACLE 12.1 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

78 DELL 
POWEREDGE 

R415 
CENTOS 7     

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

79 DELL 
POWEREDGE 

R415 
CENTOS 7     

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

80 DELL 
POWERVAULT 

NX3200 
CENTOS 8     

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

81 SUPERMICRO X8DTL CENTOS 7     
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΟΥΗ 4 

82 SUPERMICRO X8DTL 

MICROSOFT 
WINDOWS 

SERVER 2008 
R2 

ENTERPRISE 
SERVICE 
PACK 1 

    
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΟΥΗ 4 

83 HP 
PROLIANT DL385 

G8 
CENTOS 7     

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΟΥΗ 4 

84 HP 
PROLIANT DL385 

G8 
CENTOS 7     

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΟΥΗ 4 
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85 DELL 
POWEREDGE 

T430 
WINDOWS 

SERVER 2016 
ORACLE   

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

86 DELL 
POWEREDGE 

R710 
CENTOS 8     

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΟΥΗ 4 

87 DELL 
POWEREDGE 

R710 
CENTOS 8     

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΟΥΗ 4 

88 DELL 
POWEREDGE 

R710 
CENTOS 8     

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΟΥΗ 4 

89 DELL 
POWEREDGE 

R710 

WINDOWS 
SERVER 2012 

R2 STD 

MS-SQL EXPRESS 
ORACLE 

2016 10G 
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΝΑΗ 4 

90 HP 
PROLIANT ML 350 

G6 
WINDOWS 

SERVER 2016 
    

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

91 DELL PE2900 III 

WINDOWS 
2003 SERVER 
R2 STANDARD 

EDITION, 
WINDOWS 

2003 SERVER 
CALS (19 
ΑΓΔΗΔ 

ΥΡΖΖ) 

ORACLE 10G 
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΝΑΗ 4 

92 DELL T710 
WINDOWS 

SERVER 2012 
R2 STD 

ORACLE 9.2 
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

93 DELL T710 
WINDOWS 

SERVER 2012 
R2 STD 

    
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

94 DELL T610 
WINDOWS 

SERVER 2012 
R2 STD 

MICROSOFT SQL 
ORACLE 

SERVER 
2008 10G 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

95 HP 
PROLIANT ML350 

G5 

MICROSOFT 
WINDOWS 

SERVER 2003 
R2, 

STANDARD 
EDITION 
SERVICE 
PACK 2 

ORACLE 10G 
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

96 HP PC TOWER WINDOWS 7 MYSQL 5.5 
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΝΑΗ 4 

97 HP 
BLADESYSTEM 

C7000 
ENCLOSURE 

      
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 
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98 HP 
PROLIANT 
BL680C G5 

WIN SERVER 
2008 R2 

ENTERPRISE 
SP1 

MICROSOFT SQL 
SERVER(R2) 

10.50.4042.0 
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

99 HP 
PROLIANT 
BL680C G5 

WIN SERVER 
2008 R2 

ENTERPRISE 
SP2 

MICROSOFT SQL 
SERVER(R2) 

10.50.4000.0 
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

100 HP 
PROLIANT 
BL460C G6 

WIN SERVER 
2008 R2 

ENTERPRISE 
SP3 

ΌΥΗ   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

101 HP 
PROLIANT 
BL460C G6 

WIN SERVER 
2008 R2 

ENTERPRISE 
SP4 

MICROSOFT SQL 
SERVER(R2) 

10.0.5512.0 
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

102 HP 
PROLIANT 
BL460C G6 

WIN SERVER 
2008 R2 

ENTERPRISE 
SP5 

OXI   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

103 HP 
PROLIANT 
BL460C G6 

WIN SERVER 
2008 R2 

ENTERPRISE 
SP6 

OXI   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

104 HP 
PROLIANT 
BL460C G6 

WIN SERVER 
2008 R2 

ENTERPRISE 
SP7 

OXI   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

105 HP 
PROLIANT 
BL460C G6 

WIN SERVER 
2008 R2 

ENTERPRISE 
SP8 

OXI   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

106 HP 
PROLIANT 
BL460C G6 

WIN SERVER 
2008 R2 

ENTERPRISE 
SP9 

OXI   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

107 HP 
PROLIANT 
BL460C G6 

WIN SERVER 
2008 R2 

ENTERPRISE 
SP10 

OXI   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

108 HP 
PROLIANT 
BL460C G6 

WIN SERVER 
2008 R2 

ENTERPRISE 
SP11 

OXI   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

109 HP 
PROLIANT 
BL460C G6 

WIN SERVER 

2008 R2 
ENTERPRISE 

SP12 

OXI   
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

110 HP 
STORAGEWORKS 

HSV300 
      

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 
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111 HP 

STORAGEWORKS 
DISK STORAGE 

12X146 GB DUAL 
PORT 15K, FIBRE 

CHANNEL 

      
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

112 DELL 
POWEREDGE 

R710 
OVIRT ΟΥΗ   

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΟΥΗ 4 

113 HP 
PROLIANT ML 350 

G4 
WINDOWS 

2003 SERVER 
ORACLE 10G 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

114 HP 
PROLIANT DL 380 

G5 
WINDOWS 

2003 SERVER 
ORACLE 10G 

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

115 IBM SYSTEM X3550 CENTOS     
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 - ΟΥΗ 4 

116 IBM SYSTEM X3650 
WIN SERVER 
2003 SP2 X64 

EDITION 
ΌΥΗ   

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

117 IBM SYSTEM X3650 
WIN SERVER 
2003 SP2 X64 

EDITION 
ΌΥΗ   

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

118 IBM SYSTEM X3650 
WIN SERVER 

2016 STD 
OXI   

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
87, ΑΘΖΝΑ 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΟΥΗ 4 

119 HP 
STORAGEWORKS 

MSL2024 TAPE 
LIBRARY 

      
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

120 IBM X3500 

RED HAT 
ENTERPRISE 
3.0 LINUX ES 
(UPDATE 4) 

ORACLE 10G 
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

121 IBM X3500 

RED HAT 
ENTERPRISE 
3.0 LINUX ES 
(UPDATE 4) 

ORACLE 10G 
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

87, ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 - ΝΑΗ 4 

122 DELL 
POWEREDGE 

R710 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 STANDARD 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

123 DELL 
POWEREDGE 

R710 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 STANDARD 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

124 DELL 
POWEREDGE 

R710 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 STANDARD 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 
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125 DELL 
POWEREDGE 

R710 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 STANDARD 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

126 DELL 
POWEREDGE 

R710 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 STANDARD 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

127 DELL 
POWEREDGE 

R710 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 STANDARD 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

128 DELL 
POWEREDGE 

R710 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 STANDARD 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

129 DELL 
POWEREDGE 

R710 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 STANDARD 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

130 DELL 
POWEREDGE 

R710 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 STANDARD 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

131 DELL 
POWEREDGE 

R710 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 STANDARD 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

132 DELL 
POWEREDGE 

R710 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 STANDARD 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

133 DELL 
POWEREDGE 

R710 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 STANDARD 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

134 DELL 
POWEREDGE 

T710 

RED HAT 
ENTERPRISE 

LINUX 
SERVER 

ORACLE 11.2.0.3 ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 0 

135 DELL 
POWEREDGE 

R620 

RED HAT 
ENTERPRISE 

LINUX 
SERVER 

ORACLE 11.2.0.3 RAC ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

136 DELL 
POWEREDGE 

R620 

RED HAT 
ENTERPRISE 

LINUX 
SERVER 

ORACLE 11.2.0.3 RAC ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

137 DELL 
POWEREDGE 

R620 

RED HAT 
ENTERPRISE 

LINUX 
SERVER 

ORACLE 11.2.0.3 RAC ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

138 DELL 
POWEREDGE 

R620 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 STANDARD 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

139 DELL 
POWERVAULT 

MD3600F 
      ΠΑΣΖΗΩΝ 12 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 
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140 DELL 
POWERVAULT 

MD1200 
      ΠΑΣΖΗΩΝ 12 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

141 DELL 
POWERVAULT 

MD1200 
      ΠΑΣΖΗΩΝ 12 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

142 DELL 
POWERVAULT 

MD1200 
      ΠΑΣΖΗΩΝ 12 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

143 
5 FUJITSU 
SIEMENS 

TAPE LIBRARY 
ETERNUS LT60 

S2 

      ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

144 IBM 
TAPE LIBRARY 

TS2900 
      ΠΑΣΖΗΩΝ 12 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

145 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMARGY 
TX200S5 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 STANDARD 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

146 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMARGY 
TX200S5 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 STANDARD 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

147 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMARGY 
TX200S3 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 STANDARD 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

148 
FUJITSU 
SIEMENS 

PRIMARGY 
TX200S3 

WINDOWS 
SERVER 2008 
R2 STANDARD 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

149 HP PROLIANT DL380 
MS WINDOWS 
SERVER 2000 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΟΥΗ 4 

150 HP PROLIANT DL380 
MS WINDOWS 
SERVER 2000 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΟΥΗ 4 

151 HP 
PROLIANT DL380 

G3 
MS WINDOWS 
SERVER 2000 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

152 HP 

MODULAR 
SMART ARRAY 
500G2 (WITH 
REDUNDANT 

CONTROLLER) 

      ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΟΥΗ 4 

153 HP 
STORAGEWORKS 

DAT 72 
      ΠΑΣΖΗΩΝ 12 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

154 HP 
STORAGEWORKS 

DAT 72 USB 
      ΠΑΣΖΗΩΝ 12 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 
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155 HP 
STORAGEWORKS 

DAT 160 
      ΠΑΣΖΗΩΝ 12 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΟΥΗ 4 

156 HP 160/320 GB SDLT       ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

157 DELL LTO4-CSEH 001       ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΟΥΗ 4 

158 HP 
STORAGEWORKS 

DAT 72 
      ΠΑΣΖΗΩΝ 12 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΟΥΗ 4 

159 HP 
STORAGEWORKS 

DAT 72 
      ΠΑΣΖΗΩΝ 12 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΟΥΗ 4 

160 HP 
STORAGEWORKS 

DAT 72 USB 
      ΠΑΣΖΗΩΝ 12 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΟΥΗ 4 

161 HP 
PROLIANT 
DL380G6 

WINDOWS 
2003 SERVER 
STANDARD 

EDITION 

ORACLE 10 ΠΑΣΖΗΩΝ 54 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

162 HP 
PROLIANT 
DL380G6 

WINDOWS 
2003 SERVER 
STANDARD 

EDITION 

ORACLE 10 ΠΑΣΖΗΩΝ 54 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

163 HP 
PROLIANT 
DL380G6 

WINDOWS 
2003 SERVER 
STANDARD 

EDITION 

ORACLE 10 ΠΑΣΖΗΩΝ 54 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

164 HP 
PROLIANT 
DL380G6 

WINDOWS 
2003 SERVER 
STANDARD 

EDITION 

ORACLE 10 ΠΑΣΖΗΩΝ 54 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

165 HP 
PROLIANT 
DL380G6 

WINDOWS 
2003 SERVER 
STANDARD 

EDITION 

    ΠΑΣΖΗΩΝ 54 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

166 HP 
PROLIANT ML350 

G5/G6 
LINUX RED 

HUT 
    ΠΑΣΖΗΩΝ 54 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

167 HP 
STORAGE 

WORKS 1/8 G2 
TAPE 

      ΠΑΣΖΗΩΝ 54 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 



 

153 

 

168 HP DL350 G6 

ESXI 5.5 
CENTOS 5.1 

DEBIAN 
JESSIE WIN 

SERVER 2003 
WIN XP SP3 

POSTGRESQL 
ORACLE MS SQL 

FOX PRO DB 
10G ΠΔΗΡΑΗΩ 9-11 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

169 LENOVO TS100 

ESXI 5.1 
CENTOS 5 

SCO OSR 5.0.7 
NOVEL 

NETWARE 

UNIFY ΖΓΗΚΑ 
ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

COBOLΣΔΑΠΑΔ 

 ΠΔΗΡΑΗΩ 9-11 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ 

ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

170 DELL 
POWER EDGE 

2900 
SERVER 2003 

SBS SP2 
ORACLE 9I ΟΦΟΚΛΔΟΤ 4 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

171 NO NAME NO MODEL 
WINDOWS 

SERVER 2003 
R2 STD SP2 

SYBASE   ΟΦΟΚΛΔΟΤ 4 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 - ΝΑΗ 4 

172 
FUJITSU- 
SIEMENS 

TX 300S4E 
WIN SRV 2008 

SP2 
ORACLE MS SQL 10G 2005 ΣΑΓΗΟΤ 31 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

173 HP 
PROLIANT 800 

MODEL 6 
SCO UNIX UNIFY   ΣΑΓΗΟΤ 31 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

174 COMPAQ 5500 
SCO OPEL 

SERVER UNIX 
5 

UNIFY   ΩΚΡΑΣΟΤ 53 ΑΘΖΝΑ 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΝΑΗ 4 

175 
5 FUJITSU 
SIEMENS 

PY RX200S3 

MICROSOFT 
WINDOWS 

SERVER 2003 
R2 

    ΩΚΡΑΣΟΤ 53 ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

176 
5 FUJITSU 
SIEMENS 

PY RX200S3 

MICROSOFT 
WINDOWS 

SERVER 2003 
R2 

    ΩΚΡΑΣΟΤ 53 ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

177 
FUJITSU 
SIEMENS 

PY RX200S3 

MICROSOFT 
WINDOWS 

SERVER 2003 
R2 

    ΩΚΡΑΣΟΤ 53 ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

178 
6 FUJITSU 
SIEMENS 

PY TX300S3RPY 
SX30 

MICROSOFT 
WINDOWS 

SERVER 2003 
R2 

MS SQL SERVER 
2005 

(9.00.1399.00) 
ΩΚΡΑΣΟΤ 53 ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

179 
FUJITSU 
SIEMENS 

PY SX30 2-
CHANNEL 

CLUSTER RACK 
U320 19" RACK 
MOUNTABLE 

STORAGE 
EXPANSION UNIT 

(3U) 

      ΩΚΡΑΣΟΤ 53 ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

180 
FUJITSU 
SIEMENS 

PY TX300S3RPY 
SX30 

MICROSOFT 
WINDOWS 

SERVER 2003 

    ΩΚΡΑΣΟΤ 53 ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 
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R2 

181 QUEST EBUSINESS 

MICROSOFT 
WINDOWS 

SERVER 2003 
R2 

ORACLE 10G ΩΚΡΑΣΟΤ 53 ΑΘΖΝΑ 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΝΑΗ 4 

182 HP DL385G10 
VMWARE 

VSPHERE V6.7 
ORACLE 10G 

ΦΗΛΔΛΛΖΝΩΝ 13-15, 
ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

183 HP DL385G10 
VMWARE 

VSPHERE V6.7 
ORACLE 10G 

ΦΗΛΔΛΛΖΝΩΝ 13-15, 
ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

184 HP DL385G10 
VMWARE 

VSPHERE V6.7 
MYSQL   

ΦΗΛΔΛΛΖΝΩΝ 13-15, 
ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

185 HP 
SAN MSA 2052 (2 

STORAGE 
POOLS) 

LINUX DEBIAN 
7 WINDOWS 

SERVER 2008 
SP2 LINUX 
ORACLE 6 
WINDOWS 

SERVER 2003 
SP2 

WINDOWS 
SERVER 2003 
R2 SP1 LINUX 

DEBIAN 9 
LINUX DEBIAN 
10 CENTOS 7 

    
ΦΗΛΔΛΛΖΝΩΝ 13-15, 

ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 - ΝΑΗ 4 

186 HP DL385P G8 
ESXI V6.5 

FREE LINUX 
DEBIAN 7 

    
ΦΗΛΔΛΛΖΝΩΝ 13-15, 

ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 - ΝΑΗ 4 

187 HP DL385P G8 
ESXI V6.5 

FREE 
    

ΦΗΛΔΛΛΖΝΩΝ 13-15, 
ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

188 HP DL385P G8 

ESXI V5.0 
FREE LINUX 

DEBIAN 6 SCO 
5.0.7 

WINDOWS XP 
SP3 

MYSQL   
ΦΗΛΔΛΛΖΝΩΝ 13-15, 

ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 - ΝΑΗ 4 

189 IBM X3400 M3 G5 
LINUX 

ORACLE 6.5 
ORACLE 10G 

ΦΗΛΔΛΛΖΝΩΝ 13-15, 
ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

190 FUJITSU 
PRIMERGY RX100 

S8 
LINUX 

ORACLE 6.5 
ORACLE 12G 

ΦΗΛΔΛΛΖΝΩΝ 13-15, 
ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

191 HP 
PROLIANT ML30 

G9 

WINDOWS 
SERVER 2016 
EVALUATION 

    
ΦΗΛΔΛΛΖΝΩΝ 13-15, 

ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 - ΝΑΗ 4 
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192 HP 
PROLIANT ML30 

G5 
WINDOWS 

SERVER 2003 
    

ΦΗΛΔΛΛΖΝΩΝ 13-15, 
ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 - ΝΑΗ 4 

193 HP ML350 G6 
MS WINDOWS 
SERVER 2008 

ORACLE 10G 
ΥΑΡΗΛΑΟΤ ΣΡΗΚΟΤΠΖ 34 

ΑΘΖΝΑ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
200 500 ΝΑΗ 4 

194 DELL 
POWEEDGE T 

130 
WIN 2012 64 

BIT 
ΌΥΗ   ΥΡΖΣΟΤ ΛΑΓΑ 2 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

200 500 ΝΑΗ 4 

195 DELL PE T320 

WINDOWS 
2003 SERVER 
R2 STANDARD 

EDITION 

ΌΥΗ   ΥΡΖΣΟΤ ΛΑΓΑ 2 
3 ΔΡΓΑΗΜΔ 

ΖΜΔΡΔ 
200 - ΟΥΗΗ 4 

196 PC SERVER LINUXBOX 
LINUX 

SLACKWARE 
    ΥΡΖΣΟΤ ΛΑΓΑ 2 

3 ΔΡΓΑΗΜΔ 
ΖΜΔΡΔ 

200 - ΝΑΗ 4 
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ΠΙΝΑΚΑ 2: Β. ΓΙΚΣΤΑΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

 

 

α/α ΔΙΓΟ ΡΟΛΟ 
ΤΠΟΤΣΗΜΑΣΑ 

ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΥΡΟΝΟ 

ΑΠΟΚΡΙΗ 

ΜΔΓΙΣΟ ΥΡΟΝΟ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΒΛΑΒΗ 

ΡΗΣΡΑ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ 

ΤΠΔΡΒΑΗ ΣΟΤ 

ΜΔΓΙΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΒΛΑΒΗ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 
ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΚΣΤΟΤ 

    

ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 87 
    

1 CISCO ASA 5520 FIREWALL FIREWALL ΟΠ ΜΔ 
ΤΕΔΤΞΗ MAIN 

2 ΩΡΔ 
ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

2 CISCO ASA 5520 FIREWALL FIREWALL ΟΠ ΜΔ 
ΤΕΔΤΞΗ BACKUP 

2 ΩΡΔ 
ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

3 FORTINET FORTIGATE 600C FIREWALL FIREWALL ΔΠΔ - 
ΤΝΣΑΞΔΗ 2 ΩΡΔ 4 ΩΡΔ 100€ ΑΝΑ 1 ΩΡΑ ΌΥΗ 

4 CISCO C3KX-NM-1G SWITCH EFKA SW1 2 ΩΡΔ 
ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

5 CISCO C3KX-NM-1G SWITCH EFKA SW2 2 ΩΡΔ 
ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

6 HP 1820-24G SWITCH J9980A SWITCH 
EFKA SW6 

(RAC INTERCONN - 
ΤΝΓΔΖ SERVER 

ΠΟΤ ΣΡΔΥΟΤΝ LINUX) 

2 ΩΡΔ 
ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

7 HP 1820-24G SWITCH J9980A SWITCH 
EFKA SW5 

(RAC INTERCONN - 
ΤΝΓΔΖ SERVER 

ΠΟΤ ΣΡΔΥΟΤΝ LINUX) 

2 ΩΡΔ 
ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

8 3COM HP V1910-24G SWITCH SWITCH EFKA SW3 2 ΩΡΔ 
ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 
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9 3COM HP V1910-24G SWITCH SWITCH EFKA SW4 2 ΩΡΔ 
ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

10 LOAD BALANCER KEMP LOADMASTER 
2600 LOAD BALANCER ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 

ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 
ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

50€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

11 LOAD BALANCER KEMP LOADMASTER 
2600 LOAD BALANCER ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 

ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 
ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

50€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

        

ΠΑΣΖΗΩΝ 12 
    

12 CISCO ASA5550 FIREWALL ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

13 CISCO ASA5550 FIREWALL ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

14 CISCO ASA5510 FIREWALL DOMAIN - 
ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΟ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

15 CISCO ASA5510 FIREWALL DOMAIN - 
ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΟ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

16 CISCO ENTERPRISE NETWORK SWITCH 
4506-E 

NETWORK 
SWITCH 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
50€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

17 CISCO ENTERPRISE NETWORK SWITCH 
4506-E 

NETWORK 
SWITCH 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
50€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

18 3COM 2928 NETWORK 
SWITCH 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

19 3COM 2928 NETWORK 
SWITCH 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

20 3COM 2928 NETWORK 
SWITCH 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

21 3COM 2928 NETWORK 
SWITCH 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ 

20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 
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     ΖΜΔΡΑ   

22 3COM 2928 NETWORK 
SWITCH 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

23 3COM 2928 NETWORK 
SWITCH 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

24 3COM 2928 NETWORK 
SWITCH 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

25 3COM 2928 NETWORK 
SWITCH 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

26 3COM 2928 NETWORK 
SWITCH 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

27 3COM 2928 NETWORK 
SWITCH 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

28 3COM 2928 NETWORK 
SWITCH 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

29 CISCO 1841 ROUTER 
ΤΝΓΔΖ 

ΔNΟΠΟΗΖΜΔΝΟ - 
INTERNET 

2 ΩΡΔ 
ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 

ΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

30 LOAD BALANCERS BARRACUDA 340 LOAD BALANCER ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

31 LOAD BALANCERS BARRACUDA 340 LOAD BALANCER ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 2 ΩΡΔ 

ΣΗ 15.00 ΣΖΝ 
ΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 
20€ ΑΝΑ 24 ΩΡΔ ΌΥΗ 

ΠΑΛΑΗΩΝ ΠΑΣΡΩΝ ΓΔΡΜΑΝΟΤ 3-5 (ΠΡΩΖΝ ΣΜΔΓΔ)     

32 ASTARO SECURITY GATEWAY 425A FIREWALL  2 ΩΡΔ ΜΔΑ Δ 4 ΩΡΔ 20€ ΑΝΑ 1 ΩΡΑ ΝΑΗ 

ΩΚΡΑΣΟΤ 53, 4Ο ΟΡΟΦΟ (ΠΡΩΖΝ ΣΑΝ)     

33 
CISCO ASA 5510 Appliance with SW, 3FE, 

3DES/AES FIREWALL  2 ΩΡΔ ΜΔΑ Δ 4 ΩΡΔ 20€ ΑΝΑ 1 ΩΡΑ ΝΑΗ 
 



 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

ΓΔΛΣΙΟ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΠΔΛΑΣΖ 

 

ΑΡΜΟΓΗΟ 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ                              

 

ΣΖΛ: 

 

ΑΦΜ:                                       

 

Γ.Ο.Τ   

ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 

ΑΡ. ΚΛΖΖ 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ……………/…………/……….. 

 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ            ΔΠΗΚΔΤΖ 

 

ΤΝΣΖΡΖΖ                 ΔΓΓΤΖΖ 

 

  

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΖΥΑΝΖ 

 

ΣΤΠΟ                                                       Λ.. 

  

S/N: 

 

ΧΕΣΙΚΑ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 

 

 

 

 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ/ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ 

ΚΩΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟ.  

    

    

    

 

                ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ                        ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΟΥΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Α.  

Β.   
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ΟΖΡΟΑ ΑΘΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ [επηζπλάπηεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ] 

 

Γειψλσ/νχκε φηη δεζκεπφκαζηε φηη ζε φια ηα ζηΨδηα πνπ πξνεγΪζεθαλ ηεο θαηαθχξσζεο ηεο 

ζχκβαζεο δελ ελΪξγεζα/ελεξγΪζακε αζΩκηηα, παξΨλνκα Ϊ θαηαρξεζηηθΨ θαη φηη ζα 

εμαθνινπζΪζσ/νπκε λα ελεξγψ/νχκε θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν θαηΨ ην ζηΨδην εθηΩιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

αιιΨ θαη κεηΨ ηε ιΪμε απηΪο.  

Δηδηθφηεξα φηη: 

1) δελ δηΩζεηα/δηαζΩηακε εζσηεξηθΪ πιεξνθφξεζε, πΩξαλ ησλ ζηνηρεΫσλ πνπ πεξηΪιζαλ ζηε γλψζε 

θαη ζηελ αληΫιεςε κνπ/καο κΩζσ ησλ εγγξΨθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζην πιαΫζην ηεο ζπκκεηνρΪο 

κνπ/καο ζηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ πξνθαηαξθηηθψλ δηαβνπιεχζεσλ ζηηο νπνΫεο 

ζπκκεηεΫρα/κε θαη Ωρνπλ δεκνζηνπνηεζεΫ. 

2) δελ πξαγκαηνπνΫεζα/Ϊζακε ελΩξγεηεο λφζεπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ κΩζσ ρεηξαγψγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, εΫηε αηνκηθψο εΫηε ζε ζπλεξγαζΫα κε ηξΫηνπο, θαηΨ ηα νξηδφκελα ζην δΫθαην ηνπ 

αληαγσληζκνχ. 

3) δελ δηελΪξγεζα/δηελεξγΪζακε νχηε ζα δηελεξγΪζσ/Ϊζνπκε πξηλ, θαηΨ ηε δηΨξθεηα Ϊ θαη κεηΨ ηε 

ιΪμε ηεο ζχκβαζεο παξΨλνκεο πιεξσκΩο γηα δηεπθνιχλζεηο, εμππεξεηΪζεηο Ϊ ππεξεζΫεο πνπ αθνξνχλ 

ηε ζχκβαζε θαη ηε δηαδηθαζΫα αλΨζεζεο. 

4) δελ πξφζθεξα/πξνζθΩξακε νχηε ζα πξνζθΩξσ/νπκε πξηλ, θαηΨ ηε δηΨξθεηα Ϊ θαη κεηΨ ηε ιΪμε 

ηεο ζχκβαζεο, Ψκεζα Ϊ Ωκκεζα, νπνηαδΪπνηε πιηθΪ εχλνηα, δψξν Ϊ αληΨιιαγκα ζε ππαιιΪινπο Ϊ 

κΩιε ζπιινγηθψλ νξγΨλσλ ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο, θαζψο θαη ζπδχγνπο θαη ζπγγελεΫο εμ αΫκαηνο Ϊ εμ 

αγρηζηεΫαο, θαη’ επζεΫα κελ γξακκΪ απεξηνξΫζησο, εθ πιαγΫνπ δε Ωσο θαη ηΩηαξηνπ βαζκνχ Ϊ 

ζπλεξγΨηεο απηψλ νχηε ρξεζηκνπνΫεζα/ρξεζηκνπνηΪζακε Ϊ ζα ρξεζηκνπνηΪζσ/ρξεζηκνπνηΪζνπκε 

ηξΫηα πξφζσπα, γηα λα δηνρεηεχζνπλ ρξεκαηηθΨ πνζΨ ζηα πξναλαθεξφκελα πξφζσπα. 

5) δελ ζα επηρεηξΪζσ/νπκε  λα επεξεΨζσ/νπκε κε αζΩκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζΫα ιΪςεο απνθΨζεσλ 

ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο, νχηε ζα παξΨζρσ-νπκε παξαπιαλεηηθΩο πιεξνθνξΫεο νη νπνΫεο ελδΩρεηαη λα 

επεξεΨζνπλ νπζησδψο ηηο απνθΨζεηο ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο θαζ’ φιε ηε δηΨξθεηα ηεο εθηΩιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο αιιΨ θαη κεηΨ ηε ιΪμε ηεο, 

6) δελ Ωρσ/νπκε πξνβεΫ νχηε ζα πξνβψ/νχκε, Ψκεζα (ν Ϋδηνο) Ϊ Ωκκεζα (κΩζσ ηξΫησλ πξνζψπσλ), ζε 

νπνηαδΪπνηε πξΨμε Ϊ παξΨιεηςε [ελαιιαθηηθΨ: φηη δελ Ωρσ-νπκε εκπιαθεΫ θαη δελ ζα εκπιαθψ-νπκε 

ζε νπνηαδΪπνηε παξΨηππε, αλΩληηκε Ϊ απαηειΪ ζπκπεξηθνξΨ (πξΨμε Ϊ παξΨιεηςε)] πνπ Ωρεη σο 

ζηφρν ηελ παξαπιΨλεζε [/εμαπΨηεζε] νπνηνπδΪπνηε πξνζψπνπ Ϊ νξγΨλνπ ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο 

εκπιεθνκΩλνπ ζε νπνηαδΪπνηε δηαδηθαζΫα ζρεηηθΪ κε ηελ εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο (φπσο ελδεηθηηθΨ 

ζηηο δηαδηθαζΫεο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβΪο), ηελ απφθξπςε πιεξνθνξηψλ απφ απηφ, ηνλ 

εμαλαγθαζκφ απηνχ ζε Ϊ/θαη ηελ αζΩκηηε απφζπαζε απφ απηφ ξεηΪο Ϊ ζησπεξΪο ζπγθαηΨζεζεο ζηελ 

παξαβΫαζε Ϊ παξΨθακςε λνκΫκσλ Ϊ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηΫδνληαη κε ηελ εθηΩιεζε ηεο 
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ζχκβαζεο, Ϊ ηπρφλ Ωγθξηζεο, ζεηηθΪο γλψκεο Ϊ απφθαζεο παξαιαβΪο (κΩξνπο Ϊ φινπ) ηνπ 

ζπκβαηηθνχ αληηθεΫκελνπ Ϊ/θαη θαηαβνιΪο (κΩξνπο Ϊ φινπ) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκΪκαηνο, 

7) φηη ζα απΩρσ/νπκε απφ νπνηαδΪπνηε ελ γΩλεη ζπκπεξηθνξΨ πνπ ζπληζηΨ ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 

παξΨπησκα θαη ζα κπνξνχζε λα ζΩζεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηΨ κνπ-καο,  

8) φηη ζα δειψζσ/νπκε ζηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ, ακειιεηΫ κε ηελ πεξηΩιεπζε ζε γλψζε κνπ/καο, 

νπνηαδΪπνηε θαηΨζηαζε (αθφκε θαη ελδερφκελε) ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ (πξνζσπηθψλ, 

νηθνγελεηαθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ Ϊ Ψιισλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ θαη 

αληηθξνπφκελσλ επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ) κεηαμχ ησλ λνκΫκσλ Ϊ εμνπζηνδνηεκΩλσλ 

εθπξνζψπσλ κνπ-καο, ππαιιΪισλ Ϊ ζπλεξγαηψλ κνπ-καο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηΩιεζε ηεο 

ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ θαη ησλ ππεξγνιΨβσλ κνπ) κε κΩιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

αλαζΩηνπζαο αξρΪο πνπ εκπιΩθνληαη θαζ’ νηνλδΪπνηε ηξφπν ζηε δηαδηθαζΫα εθηΩιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

Ϊ/θαη κπνξνχλ λα επεξεΨζνπλ ηελ Ωθβαζε θαη ηηο απνθΨζεηο ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο πεξΫ ηελ 

εθηΩιεζΪ ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ ησλ κειψλ ησλ απνθαηλφκελσλ Ϊ/θαη γλσκνδνηηθψλ νξγΨλσλ 

απηΪο, Ϊ/θαη ησλ κειψλ ησλ νξγΨλσλ δηνΫθεζΪο ηεο Ϊ/θαη ησλ ζπδχγσλ θαη ζπγγελψλ εμ αΫκαηνο Ϊ εμ 

αγρηζηεΫαο, θαη’ επζεΫα κελ γξακκΪ απεξηνξΫζησο, εθ πιαγΫνπ δε Ωσο θαη ηεηΨξηνπ βαζκνχ ησλ 

παξαπΨλσ πξνζψπσλ, νπνηεδΪπνηε θαη εΨλ ε θαηΨζηαζε απηΪ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πξνθχςεη 

θαηΨ ηε δηΨξθεηα εθηΩιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη κΩρξη ηε ιΪμε ηεο.  

9) [Πε πεξΫπησζε ρξεζηκνπνΫεζεο ππεξγνιΨβνπ]  

 

Ν ππεξγνιΨβνο ……………..  Ωιαβα γλψζε ηεο παξνχζαο ξΪηξαο αθεξαηφηεηαο θαη 

επζχλνκαη/επζπλφκαζηε  γηα ηελ ηΪξεζε θαη απφ απηφλ απαζψλ ησλ ππνρξεψζεσλ  πνπ 

πεξηιακβΨλνληαη ζε απηΪ.  

 

πνγξαθΪ/ΠθξαγΫδα 

 

Ν/ε ……. (ζε πεξΫπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ/ αηνκηθΪο επηρεΫξεζεο) Ϊ ην λνκηθφ πξφζσπν...........κε 

ηελ επσλπκΫα ………….θαη κε ην δηαθξηηηθφ ηΫηιν «..........................», πνπ εδξεχεη 

...................................... (. ΑΦΚ:....................., ΓΝ: ................., Ρ.Θ. ...................., λνκΫκσο 

εθπξνζσπνχκελν (κφλν γηα λνκηθΨ πξφζσπα) απφ ηνλ .........................................  
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VΗI Άιιεο Γειψζεηο  

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΔΘΛΖΠ-ΥΛ ΓΖΙΥΠΖΠ-ΓΖΙΥΠΔΥΛ ΞΝ ΞΟΝΠΘΝΚΗΕΝΛΡΑΗ ΥΠ 
ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ82 

 

Γειψλσ ππεχζπλα φηη: 

Ξαξάγξαθνο 2.2.3.2. δηαθήξπμεο: 

Γελ Ωρεη θξηζεΫ κε δηθαζηηθΪ Ϊ δηνηθεηηθΪ απφθαζε πνπ Ωρνπλ θαηαζηεΫ ηειεζΫδηθεο θαη κε δεζκεπηηθΪ 
ηζρχ ζχκθσλα κε ηηο ζχκθσλα κε δηαηΨμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εΫλαη εγθαηεζηεκΩλε ε επηρεΫξεζε καο Ϊ 
ηελ ειιεληθΪ λνκνζεζΫα φηη Ωρσ/Ωρνπκε αζεηΪζεη ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξΨ ζηελ θαηαβνιΪ θφξσλ Ϊ 
εηζθνξψλ θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο83,84.  

Ή 

Έρεη θξηζεΫ κε δηθαζηηθΪ Ϊ δηνηθεηηθΪ απφθαζε πνπ δελ Ωρνπλ θαηαζηεΫ ηειεζΫδηθεο θαη κε δεζκεπηηθΪ 
ηζρχ ζχκθσλα κε ηηο ζχκθσλα κε δηαηΨμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εΫλαη εγθαηεζηεκΩλε ε επηρεΫξεζε καο Ϊ 
ηελ ειιεληθΪ λνκνζεζΫα, φηη Ωρσ/Ωρνπκε αζεηΪζεη ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξΨ ζηελ θαηαβνιΪ θφξσλ Ϊ 
εηζθνξψλ θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο αιιΨ ηα ζπγθεθξηκΩλα πνζΨ εΫλαη εμαηξεηηθΨ κηθξΨ. [αλαγξΨθνληαη ηα 
πνζΨ] 

Ή 

Έρεη θξηζεΫ κε δηθαζηηθΪ Ϊ δηνηθεηηθΪ απφθαζε πνπ Ωρνπλ θαηαζηεΫ ηειεζΫδηθεο θαη κε δεζκεπηηθΪ ηζρχ 
ζχκθσλα κε ηηο ζχκθσλα κε δηαηΨμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εΫλαη εγθαηεζηεκΩλε ε επηρεΫξεζε καο Ϊ ηελ 
εζληθΪ λνκνζεζΫα φηη Ωρσ/Ωρνπκε αζεηΪζεη ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξΨ ζηελ θαηαβνιΪ θφξσλ Ϊ 
εηζθνξψλ θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο αιιΨ ελεκεξψζεθα/ελεκεξσζΪθακε ζρεηηθΨ κε ην αθξηβΩο πνζφ πνπ 
νθεΫιεηαη ιφγσ αζΩηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ φζνλ αθνξΨ ζηελ θαηαβνιΪ θφξσλ Ϊ εηζθνξψλ 
θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο ζε ρξφλν θαηΨ ηνλ νπνΫν δελ εΫρα/εΫρακε ηε δπλαηφηεηα λα εθπιεξψζνπκε ηηο 
ππνρξεψζεηο καο Ϊ λα πξνβνχκε ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πξηλ απφ ηελ εθπλνΪ ηεο πξνζεζκΫαο 
αΫηεζεο ζπκκεηνρΪο/ηεο πξνζεζκΫαο ππνβνιΪο πξνζθνξΨο. [αλαγξΨθεηαη ην πνζφ θαη ε εκεξνκελΫα 
ελεκΩξσζεο] 

Ξαξάγξαθνο 2.2.3.4. πεξ. α Γηαθήξπμεο 

ΘαηΨ ηελ εθηΩιεζε ησλ δεκφζησλ ζπκβΨζεσλ δελ Ωρσ/νπκε αζεηΪζεη ηηο ππνρξεψζεηο καο πνπ 
απνξξΩνπλ απφ ηηο δηαηΨμεηο ηεο πεξηβαιινληηθΪο, θνηλσληθναζθαιηζηηθΪο θαη εξγαηηθΪο λνκνζεζΫαο, 
πνπ Ωρνπλ ζεζπηζζεΫ κε ην δΫθαην ηεο Έλσζεο, ην ειιεληθφ δΫθαην, ζπιινγηθΩο ζπκβΨζεηο θαζψο θαη 
ηηο δηαηΨμεηο νη νπνΫεο απαξηζκνχληαη ζην ΞαξΨξηεκα X ηνπ ΞξνζαξηΪκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016: 

Ξαξάγξαθνο 2.2.3.4. πεξ. β Γηαθήξπμεο85 

Έρσ/Ωρνπκε ππαρζεΫ ζε πξνπησρεπηηθΪ Ϊ πησρεπηηθΪ δηαδηθαζΫα αιιΨ εΫκαη/εΫκαζηε ζε ζΩζε λα 
εθηειΩζσ/νπκε ηε ζχκβαζε, ιακβΨλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΨμεηο θαη ηα κΩηξα γηα ηε 
ζπλΩρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθΪο ιεηηνπξγΫαο κνπ/καο [αλαγξΨθνληαη ηα απνδεηθηηθΨ ζηνηρεΫα]  

ΗδΫσο ζηελ πεξΫπησζε εμπγΫαλζεο: 

                                                           
82

 Αφορά ςτθν περίπτωςθ που δεν προβλζπεται θ ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ και δεν είναι υποχρεωτικι θ ζνορκθ βεβαίωςθ κατά τουσ 
όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ 

83 
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, θ παροφςα διλωςθ αφορά ωσ προσ 

ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 
84 Οι υποχρεώςεισ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν 

υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Επίςθσ, όταν οι υποχρεώςεισ ζχουν εκπλθρωκεί με τθν καταβολι 
των φόρων ι των ειςφορών κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων 
τόκων ι των προςτίμων, είτε όταν υπάρχει υπαγωγι ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι ςτο μζτρο που 
τθροφνται οι όροι του δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ. 

 
85

 Ο όροσ αυτόσ περιλαμβάνεται ςτθ Διλωςθ εφόςον περιλαμβάνεται ςτθ Διακιρυξθ ο ςυγκεκριμζνοσ  δυνθτικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 
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Έρσ ππαρζεΫ ζε δηαδηθαζΫα εμπγΫαλζεο [αλαγξΨθεηαη ν αξηζκφο θαη ε εκεξνκελΫα Ωθδνζεο δηθαζηηθΪο 
απφθαζεο] θαη ηεξψ/ηεξνχκε ηνπο φξνπο απηΪο.  

Ξαξάγξαθνο 2.2.3.4. πεξ. γ Γηαθήξπμεο86 

Γελ Ωρσ/Ωρνπκε ζπλΨςεη ζπκθσλΫεο κε Ψιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο κε ζηφρν ηε ζηξΩβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνχ. 

Ή 

ΡπγρΨλεη ζηε πεξΫπησζΪ κνπ εθαξκνγΪο ε πεξΫπησζε β. ηεο παξ. 3 ηνπ Ψξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011 
(Α΄ 93), θαη δελ Ωρσ ππνπΩζεη ζε επαλΨιεςε ηεο παξΨβαζεο. 

Ξαξάγξαθνο 2.2.3.4. πεξ. δ Γηαθήξπμεο87 

Γελ ζπληξΩρνπλ ζην πξφζσπφ κνπ/καο θαηαζηΨζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ (πξνζσπηθψλ, 
νηθνγελεηαθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ Ϊ Ψιισλ θνηλψλ), νη νπνΫεο λα κνπ/καο εΫλαη γλσζηΩο κΩρξη θαη 
ηελ ππνγξαθΪ ηεο παξνχζαο, κε :  

α) κΩιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο Ϊ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 
ζπκβΨζεσλ ν νπνΫνο ελεξγεΫ εμ νλφκαηνο ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο, ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ ησλ κειψλ 
ησλ απνθαηλφκελσλ Ϊ/θαη γλσκνδνηηθψλ νξγΨλσλ Ϊ/θαη  

β) κΩιε ησλ νξγΨλσλ δηνΫθεζεο Ϊ Ψιισλ νξγΨλσλ ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο Ϊ/θαη 

γ) ηνπο ζπδχγνπο θαη ζπγγελεΫο εμ αΫκαηνο Ϊ εμ αγρηζηεΫαο, θαη’ επζεΫα κελ γξακκΪ απεξηνξΫζησο, εθ 
πιαγΫνπ δε Ωσο θαη ηΩηαξηνπ βαζκνχ ησλ πξνζψπσλ ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄, 

ηα νπνΫα: 

αα) εκπιΩθνληαη ζηε δηεμαγσγΪ ηεο δηαδηθαζΫαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ ηνπ 
ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πξνεηνηκαζΫαο ηεο δηαδηθαζΫαο, θαζψο θαη ηεο θαηΨξηηζεο ησλ εγγξΨθσλ ηεο 
ζχκβαζεο Ϊ/θαη 

ββ) κπνξνχλ λα επεξεΨζνπλ ηελ ΩθβαζΪ ηεο 

 

Ή 

Έρνπλ ππνπΩζεη ζηελ αληΫιεςΪ κνπ/καο νη εμΪο θαηαζηΨζεηο νη νπνΫεο ζα κπνξνχζαλ λα εθιεθζνχλ 
σο θαηαζηΨζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηΨ ηελ Ωλλνηα ηνπ Ψξζξνπ 24 ηνπ λ. 
4412/2016 …….[αλαγξΨθνληαη κε αθξΫβεηα θαη πιεξφηεηα νη πιεξνθνξΫεο πνπ αθνξνχλ ζε 
θαηαζηΨζεηο ελδερφκελεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ] 

 

Ξαξάγξαθνο 2.2.3.4. πεξ. ε Γηαθήξπμεο88 

Γελ Ωρσ/Ωρνπκε παξΨζρεη ζπκβνπιΩο ζηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ Ϊ δελ Ωρσ/Ωρνπκε κε Ψιιν ηξφπν 
εκπιαθεΫ ζηελ πξνεηνηκαζΫα ηεο δηαδηθαζΫαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. Ρα αλσηΩξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο 
ζπλδεδεκΩλεο κε εκΩλα επηρεηξΪζεηο. 

 Ή 

Έρσ/Ωρνπκε ζπκκεηΨζρεη ζηελ πξνεηνηκαζΫα ηεο δηαδηθαζΫαο ζχλαςεο ησλ εγγξΨθσλ ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο κε ηελ εμΪο ηδηφηεηα…. 

 [αλαγξΨθνληαη κε αθξΫβεηα θαη πιεξφηεηα νη πιεξνθνξΫεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν 
πξφηεξεο ζπκκεηνρΪο]  

 

                                                           
86
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Ξαξάγξαθνο 2.2.3.4. πεξ. ζη Γηαθήξπμεο89 

Γελ Ωρσ επηδεΫμεη ζνβαξΪ Ϊ επαλαιακβαλφκελε πιεκκΩιεηα θαηΨ ηελ εθηΩιεζε νπζηψδνπο απαΫηεζεο 
ζην πιαΫζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζΩηνληα θνξΩα Ϊ 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ εΫρε σο απνηΩιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειΫα ηεο 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο Ϊ Ψιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο.  

Ξαξάγξαθνο 2.2.3.4. πεξ. δ Γηαθήξπμεο90 

Γελ Ωρσ/Ωρνπκε θξηζεΫ Ωλνρνο-νη εθ πξνζΩζεσο ζνβαξψλ απαηειψλ δειψζεσλ θαηΨ ηελ παξνρΪ ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξΫβσζε ηεο απνπζΫαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ Ϊ ηελ 
πιΪξσζε ησλ θξηηεξΫσλ επηινγΪο, θαη δελ Ωρσ απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξΫεο απηΩο 

Ξαξάγξαθνο 2.2.3.4. πεξ. ε Γηαθήξπμεο91 

Γελ Ωρσ/Ωρνπκε επηρεηξΪζεη λα επεξεΨζσ/νπκε κε αζΩκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζΫα ιΪςεο απνθΨζεσλ 
ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο, λα απνθηΪζσ/νπκε εκπηζηεπηηθΩο πιεξνθνξΫεο πνπ ελδΩρεηαη λα απνθΩξνπλ 
αζΩκηην πιενλΩθηεκα ζηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ζχκβαζεο Ϊ λα παξΨζρσ/νπκε κε απαηειφ ηξφπν 
παξαπιαλεηηθΩο πιεξνθνξΫεο πνπ ελδΩρεηαη λα επεξεΨζνπλ νπζησδψο ηηο απνθΨζεηο πνπ αθνξνχλ 
ζηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγΪ Ϊ ηελ αλΨζεζε ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

Ξαξάγξαθνο 2.2.3.4. πεξ. ζ Γηαθήξπμεο92 

Γελ Ωρσ/Ωρνπκε δηαπξΨμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξΨπησκα θαη δελ Ωρεη επηβιεζεΫ ζε βΨξνο 
κνπ/καο πεηζαξρηθΪ πνηλΪ Ϊ Ψιινπο εΫδνπο θχξσζε ζην πιαΫζην ηνπ επαγγΩικαηφο κνπ/καο απφ 
αξκφδηα επνπηηθΪ αξρΪ/θνξΩα κε πεηζαξρηθΩο-θπξσηηθΩο αξκνδηφηεηεο. 

Ξαξάγξαθνο 2.2.3.9. δηαθήξπμεο: 

Γελ Ωρεη επηβιεζεΫ εηο βΨξνο κνπ/καο κε δηνηθεηηθΪ πξΨμε Ϊ δηθαζηηθΪ απφθαζε απνθιεηζκφο απφ ηε 
ζπκκεηνρΪ ζε κειινληηθΩο δηαδηθαζΫεο ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβΨζεσλ θαζψο θαη ζπκβΨζεσλ 
παξαρψξεζεο.  

Έρεη επηβιεζεΫ εηο βΨξνο κνπ/καο κε δηνηθεηηθΪ πξΨμε Ϊ δηθαζηηθΪ απφθαζε απνθιεηζκφο απφ ηε 
ζπκκεηνρΪ ζε κειινληηθΩο δηαδηθαζΫεο ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβΨζεσλ θαζψο θαη ζπκβΨζεσλ 
παξαρψξεζεο, αιιΨ ε ηζρχο ηεο δηνηθεηηθΪο πξΨμεσο Ωρεη αλαζηαιεΫ κε πξνζσξηλΪ δηαηαγΪ …./κε 
απφθαζε επΫ ηεο αηηΪζεσο αλαζηνιΪο. [αλαθΩξεηαη αξηζκφο θαη εκεξνκελΫα απφθαζεο θαζψο θαη 
πιεξνθνξΫεο γηα ηελ θχξηα δΫθε]  

 

Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη ε παξνχζα κέρξη ηε 
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, ζα ελεκεξψζσ/νπκε ακειιεηί ζρεηηθά ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

 

ΓΖΙΥΠΖ ΝΤΗΓΔΛΥΛ ΚΔΡΑΒΝΙΥΛ93 

Γελ Ωρνπλ επΩιζεη ζην πξφζσπφ κνπ/καο νςηγελεΫο κεηαβνιΩο θαηΨ ηελ Ωλλνηα ηνπ Ψξζξνπ 104 ηνπ 

Λ. 4412/2016.  
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 Απαιτείται μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VΗII  Ξίλαθαο αληηζηνίρηζεο ιφγσλ απνθιεηζκνχ-θξηηεξίσλ πνηνηηθήο   

                            επηινγήο θαη απνδεηθηηθψλ κέζσλ  

 

ΑπνδεηθηηθΨ κΩζα-πεξεζΫεο (2.2.9.2)  

α/α Ιφγνο απνθιεηζκνχ-ΘξηηΪξην πνηνηηθΪο 
επηινγΪο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

2.2.3.1 Ιφγνη πνπ ζρεηΫδνληαη κε πνηληθΩο 
θαηαδΫθεο γηα ηα αδηθΪκαηα πνπ νξΫδνληαη 
ζην Ψξζξν Ψξζξν 73 παξ. 1 λ. 
4412/2016: 
ΠπκκεηνρΪ ζε εγθιεκαηηθΪ νξγΨλσζε 
ΔλεξγεηηθΪ δσξνδνθΫα θαηΨ ην ειιεληθφ 
δΫθαην θαη ην δΫθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξΩα 
ΑπΨηε εηο βΨξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ 
ηεο Έλσζεο 
ΡξνκνθξαηηθΨ εγθιΪκαηα Ϊ εγθιΪκαηα 
ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθΩο 
δξαζηεξηφηεηεο 
ΛνκηκνπνΫεζε εζφδσλ απφ παξΨλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο Ϊ ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηΫαο 
ΞαηδηθΪ εξγαζΫα θαη Ψιιεο κνξθΩο 
εκπνξΫαο αλζξψπσλ 

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ Ϊ, ειιεΫςεη 
απηνχ, ηζνδχλακν Ωγγξαθν πνπ εθδΫδεηαη απφ 
αξκφδηα δηθαζηηθΪ Ϊ δηνηθεηηθΪ αξρΪ ηνπ 
θξΨηνπο-κΩινπο Ϊ ηεο ρψξαο θαηαγσγΪο Ϊ 
ηεο ρψξαο φπνπ εΫλαη εγθαηεζηεκΩλνο ν 
νηθνλνκηθφο θνξΩαο, πνπ λα Ωρεη εθδνζεΫ Ωσο 
ηξεηο (3) κΪλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιΪ ηνπ. 
Αλ ην θξΨηνο-κΩινο Ϊ ε ελ ιφγσ ρψξα δελ 
εθδΫδεη ηΩηνηνπ εΫδνπο Ωγγξαθν Ϊ 
πηζηνπνηεηηθφ Ϊ φπνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο 
ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2.2.3.1: α) επΫζεκε 
δΪισζε αξκφδηαο δεκφζηαο αξρΪο φηη δελ 
εθδΫδεηαη Ϊ φηη δελ θαιχπηεη φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο (κφλν εΨλ δελ θαζΫζηαηαη 
δηαζΩζηκε  
κΩζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξΫνπ 
πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis)) θαη β) Ωλνξθε 
βεβαΫσζε Ϊ, ζηα θξΨηε-κΩιε Ϊ ζηηο ρψξεο 
φπνπ δελ πξνβιΩπεηαη Ωλνξθε βεβαΫσζε, 
ππεχζπλε δΪισζε ηνπ ελδηαθεξνκΩλνπ 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθΪο Ϊ δηνηθεηηθΪο 
αξρΪο, ζπκβνιαηνγξΨθνπ Ϊ αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ Ϊ εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ 
θξΨηνπο-κΩινπο Ϊ ηεο ρψξαο θαηαγσγΪο Ϊ 
ηεο ρψξαο φπνπ εΫλαη εγθαηεζηεκΩλνο ν 
νηθνλνκηθφο θνξΩαο. 

2.2.3.2 Ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο δελ Ωρεη 
αλεθπιΪξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξΨ 
ηελ θαηαβνιΪ θφξσλ, ηφζν ζηε ρψξα 
ζηελ νπνΫα εΫλαη εγθαηεζηεκΩλνο φζν θαη 
ζηελ ΔιιΨδα, εΨλ εΫλαη Ψιιν απφ ηε 
ρψξα εγθαηΨζηαζεο 

Α) Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδΫδεηαη απφ ηελ 
αξκφδηα αξρΪ ηνπ νηθεΫνπ 
θξΨηνπο- κΩινπο Ϊ ρψξαο. Αλ ην θξΨηνο-
κΩινο Ϊ ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδΫδεη ηΩηνηνπ 
εΫδνπο Ωγγξαθν Ϊ πηζηνπνηεηηθφ Ϊ φπνπ απηφ 
δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 
2.2.3.2. : α) επΫζεκε δΪισζε αξκφδηαο 
δεκφζηαο αξρΪο φηη δελ εθδΫδεηαη Ϊ φηη δελ 
θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο (κφλν εΨλ δελ 
θαζΫζηαηαη δηαζΩζηκε  
κΩζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξΫνπ 
πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis))  θαη β) Ωλνξθε 
βεβαΫσζε Ϊ, ζηα θξΨηε-κΩιε Ϊ ζηηο ρψξεο 
φπνπ δελ πξνβιΩπεηαη Ωλνξθε βεβαΫσζε, 
ππεχζπλε δΪισζε ηνπ ελδηαθεξνκΩλνπ 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθΪο Ϊ δηνηθεηηθΪο 
αξρΪο, ζπκβνιαηνγξΨθνπ Ϊ αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ Ϊ εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ 
θξΨηνπο-κΩινπο Ϊ ηεο ρψξαο θαηαγσγΪο Ϊ 
ηεο ρψξαο φπνπ εΫλαη εγθαηεζηεκΩλνο ν 
νηθνλνκηθφο θνξΩαο. 
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ΑπνδεηθηηθΨ κΩζα-πεξεζΫεο (2.2.9.2)  

α/α Ιφγνο απνθιεηζκνχ-ΘξηηΪξην πνηνηηθΪο 
επηινγΪο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

 
Γηα ηνπο εκεδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο:  
ΦνξνινγηθΪ Δλεκεξφηεηα, Ψιισο, ζηελ 
πεξΫπησζε νθεηιΪο, βεβαΫσζε νθεηιΪο πνπ 
εθδΫδεηαη απφ ηελ Α.Α.Γ.Δ., πνπ λα εΫλαη ελ 
ηζρχ θαηΨ ην ρξφλν ππνβνιΪο ηεο  Ϊ, ζηελ 
πεξΫπησζε πνπ δελ αλαθΩξεηαη ζε απηΪ 
ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα Ωρεη εθδνζεΫ Ωσο ηξεηο 
(3) κΪλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιΪ ηεο.  
 

Ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο Ωρεη αλεθπιΪξσηεο 
ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξΨ ηελ θαηαβνιΪ 
εηζθνξψλ θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο, ηφζν 
ζηε ρψξα ζηελ νπνΫα εΫλαη 
εγθαηεζηεκΩλνο φζν θαη ζην θξΨηνο 
κΩινο ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο Ϊ ηνπ 
αλαζΩηνληα θνξΩα, εΨλ εΫλαη Ψιιν απφ 
ηε ρψξα εγθαηΨζηαζεο; 

Β) Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδΫδεηαη απφ ηελ 
αξκφδηα αξρΪ ηνπ νηθεΫνπ 
θξΨηνπο κΩινπο Ϊ ρψξαο. Αλ ην θξΨηνο-κΩινο 
Ϊ ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδΫδεη ηΩηνηνπ εΫδνπο 
Ωγγξαθν Ϊ πηζηνπνηεηηθφ Ϊ φπνπ απηφ δελ 
θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 
2.2.3.2: α) επΫζεκε δΪισζε αξκφδηαο 
δεκφζηαο αξρΪο φηη δελ εθδΫδεηαη Ϊ φηη δελ 
θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο (κφλν εΨλ δελ 
θαζΫζηαηαη δηαζΩζηκε  
κΩζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξΫνπ 
πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis)) θαη β) Ωλνξθε 
βεβαΫσζε Ϊ, ζηα θξΨηε-κΩιε Ϊ ζηηο ρψξεο 
φπνπ δελ πξνβιΩπεηαη Ωλνξθε βεβαΫσζε, 
ππεχζπλε δΪισζε ηνπ ελδηαθεξνκΩλνπ 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθΪο Ϊ δηνηθεηηθΪο 
αξρΪο, ζπκβνιαηνγξΨθνπ Ϊ αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ Ϊ εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ 
θξΨηνπο-κΩινπο Ϊ ηεο ρψξαο θαηαγσγΪο Ϊ 
ηεο ρψξαο φπνπ εΫλαη εγθαηεζηεκΩλνο ν 
νηθνλνκηθφο θνξΩαο. 
 
Γηα ηνπο εκεδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο: 
ΑζθαιηζηηθΪ Δλεκεξφηεηα Ψιισο, ζηελ 
πεξΫπησζε νθεηιΪο, βεβαΫσζε νθεηιΪο πνπ 
εθδΫδεηαη απφ ηνλ e-ΔΦΘΑ, πνπ λα εΫλαη ελ 
ηζρχ θαηΨ ην ρξφλν ππνβνιΪο ηεο, Ϊ ζηελ 
πεξΫπησζε πνπ δελ αλαθΩξεηαη ζε απηΪ 
ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα Ωρεη εθδνζεΫ Ωσο ηξεηο 
(3) κΪλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιΪ ηεο (θαη 
νπνηνδΪπνηε Ψιινπ αζθαιηζηηθνχ θνξΩα 
ζηνλ νπνΫν ηπρφλ ππΨγεηαη)  

 Γ) πεχζπλε δΪισζε αλαθνξηθΨ κε ηνπο 
νξγαληζκνχο θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο ζηνπο 
νπνΫνπο νθεΫιεη λα θαηαβΨιεη εηζθνξΩο (ζηελ 
πεξΫπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλΨδνρνο Ωρεη 
ηελ εγθαηΨζηαζΪ ηνπ ζηελ ΔιιΨδα αθνξΨ 
Νξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθΪο 
αζθΨιηζεο. Ζ δΪισζε απαηηεΫηαη κφλν ζηελ 
πεξΫπησζε πνπ δελ ππΨγεηαη  απνθιεηζηηθΨ 
ζηνλ e-ΔΦΘΑ) 
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ΑπνδεηθηηθΨ κΩζα-πεξεζΫεο (2.2.9.2)  

α/α Ιφγνο απνθιεηζκνχ-ΘξηηΪξην πνηνηηθΪο 
επηινγΪο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

 Γ) πεχζπλε δΪισζε φηη δελ Ωρεη εθδνζεΫ 
δηθαζηηθΪ Ϊ δηνηθεηηθΪ απφθαζε κε ηειεζΫδηθε 
θαη δεζκεπηηθΪ ηζρχ γηα ηελ αζΩηεζε ησλ 
ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξΨ ζηελ 
θαηαβνιΪ θφξσλ Ϊ εηζθνξψλ θνηλσληθΪο 
αζθΨιηζεο. 

2.2.3.4.α ΑζΩηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 
απνξξΩνπλ απφ δηαηΨμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθΪο, θνηλσληθναζθαιηζηηθΪο 
θαη εξγαηηθΪο λνκνζεζΫαο 

πεχζπλε δΪισζε ζηελ νπνΫα δειψλεηαη φηη 
ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο δελ Ωρεη αζεηΪζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκεΫο ηεο 
πεξηβαιινληηθΪο, θνηλσληθναζθαιηζηηθΪο θαη 
εξγαηηθΪο λνκνζεζΫαο  

2.2.3.4.β ΘαηαζηΨζεηο νηθνλνκηθΪο 
αθεξεγγπφηεηαο: 
Ξηψρεπζε 
παγσγΪ ζε πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ Ϊ 
εηδηθΪ εθθαζΨξηζε 
ΑλαγθαζηηθΪ δηαρεΫξηζε απφ δηθαζηΪξην Ϊ 
εθθαζαξηζηΪ  
παγσγΪ ζε ΓηαδηθαζΫα εμπγΫαλζεο 
 

Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδΫδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 
αξρΪ ηνπ νηθεΫνπ θξΨηνπο - κΩινπο Ϊ ρψξαο, 
πνπ λα Ωρεη εθδνζεΫ Ωσο ηξεηο (3) κΪλεο πξηλ 
απφ ηελ ππνβνιΪ ηνπ. Αλ ην θξΨηνο-κΩινο Ϊ 
ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδΫδεη ηΩηνηνπ εΫδνπο 
Ωγγξαθν Ϊ πηζηνπνηεηηθφ Ϊ φπνπ απηφ δελ 
θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 
2.2.3.4.β: α) επΫζεκε δΪισζε αξκφδηαο 
δεκφζηαο αξρΪο φηη δελ εθδΫδεηαη Ϊ φηη δελ 
θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο (κφλν εΨλ δελ 
θαζΫζηαηαη δηαζΩζηκε  
κΩζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξΫνπ 
πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis)) θαη β) Ωλνξθε 
βεβαΫσζε Ϊ, ζηα θξΨηε-κΩιε Ϊ ζηηο ρψξεο 
φπνπ δελ πξνβιΩπεηαη Ωλνξθε βεβαΫσζε, 
ππεχζπλε δΪισζε ηνπ ελδηαθεξνκΩλνπ 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθΪο Ϊ δηνηθεηηθΪο 
αξρΪο, ζπκβνιαηνγξΨθνπ Ϊ αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ Ϊ εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ 
θξΨηνπο-κΩινπο Ϊ ηεο ρψξαο θαηαγσγΪο Ϊ 
ηεο ρψξαο φπνπ εΫλαη εγθαηεζηεκΩλνο ν 
νηθνλνκηθφο θνξΩαο. 
 
ΗδΫσο νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο πνπ εΫλαη 
εγθαηεζηεκΩλνη ζηελ ΔιιΨδα πξνζθνκΫδνπλ: 
α) ΔληαΫν Ξηζηνπνηεηηθφ ΓηθαζηηθΪο 
Φεξεγγπφηεηαο απφ ην αξκφδην ΞξσηνδηθεΫν, 
απφ ην νπνΫν πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ 
πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ Ϊ ππφ 
αλαγθαζηηθΪ δηαρεΫξηζε Ϊ δηθαζηηθΪ 
εθθαζΨξηζε Ϊ φηη δελ Ωρνπλ ππαρζεΫ ζε 
δηαδηθαζΫα εμπγΫαλζεο, 
 Γηα ηηο ΗΘΔ πξνζθνκΫδεηαη επηπιΩνλ θαη 
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Κ.Ζ. πεξΫ κε Ωθδνζεο 
απφθαζεο ιχζεο Ϊ θαηΨζεζεο αΫηεζεο ιχζεο 
ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ελψ γηα ηηο ΔΞΔ 
πξνζθνκΫδεηαη επηπιΩνλ πηζηνπνηεηηθφ 
κεηαβνιψλ. 
β) Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Κ.Ζ. απφ ην νπνΫν 
πξνθχπηεη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ Ωρεη 



 

168 

 

ΑπνδεηθηηθΨ κΩζα-πεξεζΫεο (2.2.9.2)  

α/α Ιφγνο απνθιεηζκνχ-ΘξηηΪξην πνηνηηθΪο 
επηινγΪο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

ιπζεΫ θαη ηεζεΫ ππφ εθθαζΨξηζε κε απφθαζε 
ησλ εηαΫξσλ.  
ΞξνθεηκΩλνπ γηα ηα ζσκαηεΫα θαη ηνπο 
ζπλεηαηξηζκνχο,  ην ΔληαΫν Ξηζηνπνηεηηθφ 
ΓηθαζηηθΪο Φεξεγγπφηεηαο εθδΫδεηαη γηα ηα 
ζσκαηεΫα απφ ην αξκφδην ΞξσηνδηθεΫν, θαη 
γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο γηα ην ρξνληθφ 
δηΨζηεκα Ωσο ηηο 31.12.2019 απφ ην 
ΔηξελνδηθεΫν θαη κεηΨ ηελ παξαπΨλσ 
εκεξνκελΫα απφ ην Γ.Δ.Κ.Ζ.. 
Πηελ πεξΫπησζε νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκΩα ε παξνχζα 
παξΨγξαθνο δηακνξθψλεηαη αλαιφγσο γηα ηηο 
θαηαζηΨζεηο εηδηθΪο εθθαζΨξηζεο πνπ 
επηβΨιινληαη κε απνθΨζεηο ησλ αξκνδΫσλ 
αξρψλ. 

ΑλαζηνιΪ επηρεηξεκαηηθψλ 
δξαζηεξηνηΪησλ 
 

γ) Δθηχπσζε ηεο θαξηΩιαο “ΠηνηρεΫα 
Κεηξψνπ/ ΔπηρεΫξεζεο” απφ ηελ ειεθηξνληθΪ 
πιαηθφξκα ηεο ΑλεμΨξηεηεο ΑξρΪο ΓεκνζΫσλ 
Δζφδσλ, φπσο απηΨ εκθαλΫδνληαη ζην 
taxisnet,  απφ ηελ νπνΫα λα πξνθχπηεη ε κε 
αλαζηνιΪ ηεο επηρεηξεκαηηθΪο 
δξαζηεξηφηεηΨο ηνπο. 

2.2.3.4.γ ΠπκθσλΫεο κε Ψιινπο νηθνλνκηθνχο 
θνξεΫο κε ζηφρν ηε ζηξΩβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνχ 
 

πεχζπλε δΪισζε ζηελ νπνΫα δειψλεηαη φηη 
ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο δελ Ωρεη ζπλΨςεη 
ζπκθσλΫεο κε ζηφρν ηε ζηξΩβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνχ, Ψιισο, φηη ηπγρΨλεη ζηε 
πεξΫπησζΪ ηνπ εθαξκνγΪο ε πεξΫπησζε β. 
ηεο παξ. 3 ηνπ Ψξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011 
(Α΄ 93), θαη δελ Ωρεη ππνπΩζεη ζε επαλΨιεςε 
ηεο παξΨβαζεο 

2.2.3.4.δ Πχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ιφγσ ηεο 
ζπκκεηνρΪο ηνπ ζηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο 
ζχκβαζεο 
 

πεχζπλε δΪισζε ζηελ νπνΫα δειψλεηαη φηη 
ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο δελ γλσξΫδεη ηελ 
χπαξμε ηπρφλ θαηΨζηαζεο ζχγθξνπζεο 
ζπκθεξφλησλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρΪο ηνπ ζηε 
δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ζχκβαζεο 

2.2.3.4.ε ΞαξνρΪ ζπκβνπιψλ Ϊ εκπινθΪ ζηελ 
πξνεηνηκαζΫα ηεο δηαδηθαζΫαο ζχλαςεο 
ηεο ζχκβαζεο 
 

πεχζπλε δΪισζε ζηελ νπνΫα δειψλεηαη φηη 
ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο, Ϊ επηρεΫξεζε 
ζπλδεδεκΩλε κε απηφλ, δελ Ωρεη παξΨζρεη 
ζπκβνπιΩο ζηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ Ϊ δελ Ωρεη 
κε Ψιιν ηξφπν εκπιαθεΫ ζηελ πξνεηνηκαζΫα 
ηεο δηαδηθαζΫαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 
[Ψιισο, ζε πεξΫπησζε πξνεγνχκελεο 
εκπινθΪο, απηΪ δειψλεηαη σο πξαγκαηηθφ 
γεγνλφο] 

2.2.3.4.ζη Ξξφσξε θαηαγγειΫα, απνδεκηψζεηο Ϊ 
Ψιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο απφ 
πξνεγνχκελε ζχκβαζε 
 

πεχζπλε δΪισζε ζηελ νπνΫα δειψλεηαη φηη 
ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο δελ Ωρεη ππνζηεΫ 
πξφσξε θαηαγγειΫα πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο Ϊ πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 
αλαζΩηνληα θνξΩα Ϊ πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, Ϊ επηβνιΪ 
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α/α Ιφγνο απνθιεηζκνχ-ΘξηηΪξην πνηνηηθΪο 
επηινγΪο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

απνδεκηψζεσλ Ϊ Ψιισλ παξφκνησλ θπξψζεσλ 
ζε ζρΩζε κε πξνεγνχκελε ζχκβαζε. 

2.2.3.4.δ 
θαη ε 

ΠνβαξΩο απαηειΩο δειψζεηο, απφθξπςε 
πιεξνθνξηψλ, αληθαλφηεηα ππνβνιΪο 
δηθαηνινγεηηθψλ, απφπεηξα επεξεαζκνχ, 
κε αζΩκηην ηξφπν, ηεο δηαδηθαζΫαο ιΪςεο 
απνθΨζεσλ ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο Ϊ 
απφθηεζεο εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ.   
 

πεχζπλε δΪισζε ζηελ νπνΫα δειψλεηαη φηη 
ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο: α) δελ Ωρεη θξηζεΫ 
Ωλνρνο ζνβαξψλ απαηειψλ δειψζεσλ θαηΨ 
ηελ παξνρΪ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξΫβσζε ηεο απνπζΫαο 
ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ Ϊ ηελ πιΪξσζε ησλ 
θξηηεξΫσλ επηινγΪο, β) δελ Ωρεη απνθξχςεη ηηο 
πιεξνθνξΫεο απηΩο, γ) Ϊηαλ ζε ζΩζε λα 
ππνβΨιεη, ρσξΫο θαζπζηΩξεζε, ηα 
δηθαηνινγεηηθΨ πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ 
αλαζΩηνπζα αξρΪ Ϊ ηνλ αλαζΩηνληα θνξΩα, 
θαη δ) δελ Ωρεη επηρεηξΪζεη λα επεξεΨζεη κε 
αζΩκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζΫα ιΪςεο 
απνθΨζεσλ ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο Ϊ ηνπ 
αλαζΩηνληα θνξΩα, λα απνθηΪζεη 
εκπηζηεπηηθΩο πιεξνθνξΫεο πνπ ελδΩρεηαη λα 
ηνπ απνθΩξνπλ αζΩκηην πιενλΩθηεκα ζηε 
δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ζχκβαζεο Ϊ λα παξΨζρεη 
παξαπιαλεηηθΩο πιεξνθνξΫεο πνπ ελδΩρεηαη 
λα επεξεΨζνπλ νπζησδψο ηηο απνθΨζεηο πνπ 
αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγΪ Ϊ ηελ 
αλΨζεζε 

2.2.3.4.ζ Έλνρνο ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ 
παξαπηψκαηνο 
 

πεχζπλε δΪισζε φηη: α) δελ Ωρεη δηαπξΨμεη 
ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξΨπησκα θαη β) δελ 
Ωρεη επηβιεζεΫ ζε βΨξνο ηνπ πεηζαξρηθΪ πνηλΪ 
Ϊ Ψιινπο εΫδνπο θχξσζε ζην πιαΫζην ηνπ 
επαγγΩικαηφο ηνπ απφ αξκφδηα επνπηηθΪ 
αξρΪ/θνξΩα κε πεηζαξρηθΩο-θπξσηηθΩο 
αξκνδηφηεηεο. 

2.2.3.9 Νξηδφληηνο απνθιεηζκφο απφ κειινληηθΩο 
δηαδηθαζΫεο ζχλαςεο 

πεχζπλε δΪισζε ζηελ νπνΫα δειψλεηαη φηη 
δελ Ωρεη επηβιεζεΫ ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξΩα ε 
θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ απφ 
δεκφζηεο ζπκβΨζεηο θαη ζπκβΨζεηο 
παξαρψξεζεο 

2.2.4 ΔγγξαθΪ ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ 
κεηξψν 
 

Ξηζηνπνηεηηθφ εγγξαθΪο ζην νηθεΫν 
επαγγεικαηηθφ κεηξψν, ην νπνΫν λα Ωρεη 
εθδνζεΫ Ωσο ηξηΨληα (30) εξγΨζηκεο εκΩξεο 
πξηλ απφ ηελ ππνβνιΪ ηνπ, εθηφο αλ, 
ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηΨμεηο απηψλ, 
θΩξεη ζπγθεθξηκΩλν ρξφλν ηζρχνο.  

Γηα ζπκβΨζεηο ππεξεζηψλ: Δθφζνλ 
απαηηεΫηαη Ωγθξηζε γηα λα κπνξεΫ o 
νηθνλνκηθφο θνξΩαο λα παξΨζρεη ηηο 
ζρεηηθΩο ππεξεζΫεο ζηε ρψξα 
εγθαηΨζηαζΪο ηνπ 
 

ΒεβαΫσζε, ε νπνΫα λα Ωρεη εθδνζεΫ Ωσο 
ηξηΨληα (30) εξγΨζηκεο εκΩξεο πξηλ απφ ηελ 
ππνβνιΪ ηεο, εθηφο αλ, ζχκθσλα κε ηηο 
εηδηθφηεξεο δηαηΨμεηο απηψλ, θΩξεη 
ζπγθεθξηκΩλν ρξφλν ηζρχνο, απφ ηελ νπνΫα λα 
πξνθχπηεη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο κπνξεΫ o 
νηθνλνκηθφο θνξΩαο λα παξΨζρεη ηηο ζρεηηθΩο 
ππεξεζΫεο ζηε ρψξα εγθαηΨζηαζΪο ηνπ. 

Γηα ζπκβΨζεηο ππεξεζηψλ: Δθφζνλ ΒεβαΫσζε, ε νπνΫα λα Ωρεη εθδνζεΫ Ωσο 
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επηινγΪο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

απαηηεΫηαη λα εΫλαη ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο 
κΩινο ζπγθεθξηκΩλνπ νξγαληζκνχ γηα λα 
κπνξεΫ λα παξΨζρεη ηηο ζρεηηθΩο 
ππεξεζΫεο ζηε ρψξα εγθαηΨζηαζΪο ηνπ 

ηξηΨληα (30) εξγΨζηκεο εκΩξεο πξηλ απφ ηελ 
ππνβνιΪ ηεο, εθηφο αλ, ζχκθσλα κε ηηο 
εηδηθφηεξεο δηαηΨμεηο απηψλ, θΩξεη 
ζπγθεθξηκΩλν ρξφλν ηζρχνο, απφ ηελ νπνΫα λα 
πξνθχπηεη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο Ωρεη ηελ 
ηδηφηεηα κΩινπο ζπγθεθξηκΩλνπ νξγαληζκνχ 
γηα ηελ παξνρΪ ησλ ππεξεζηψλ. 

2.2.7.α ΞηζηνπνηεηηθΨ απφ αλεμΨξηεηνπο 
νξγαληζκνχο ζρεηηθΨ κε πξφηππα 
δηαζθΨιηζεο πνηφηεηαο,  
ζπκπεξηιακβαλνκΩλεο ηεο 
πξνζβαζηκφηεηαο γηα Ψηνκα κε εηδηθΩο 
αλΨγθεο 

Ρα θαηΨ πεξΫπησζε δεηνχκελα πηζηνπνηεηηθΨ 
πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπκκφξθσζε κε ηα 
απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθΨιηζεο 
πνηφηεηαο. 
ΔΨλ ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο δελ δηαζΩηεη ηΩηνηα 
Ϊ ηζνδχλακα πξφηππα απφ νξγαληζκνχο 
εδξεχνληεο ζε θξΨηε-κΩιε ππεχζπλε δΪισζε 
κε ηελ νπνΫα ζα εμεγεΫ ηνπο ιφγνπο θαη ζα 
δηεπθξηλΫδεη πνηα Ψιια απνδεηθηηθΨ κΩζα 
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξΨ ηα 
ζπζηΪκαηα Ϊ πξφηππα δηαζθΨιηζεο 
πνηφηεηαο. 

 


