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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ  
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 Προϋπολογισμός- χρηματοδότηση  :  «3.635.190,00» € πλέον του ΦΠΑ 24% ήτοι «4.507.635,60»€ 
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 Διάρκεια Σύμβασης :   Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  

 Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών :  03-05-2018  

 Ημερομηνία Ανάρτησης στη Διαδικτυακή 

πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  :   

26-03-2018  

 Ημερομηνία Ανάρτησης στη Διαδικτυακή 

πύλη του ΚΗΜΔΗΣ  :   

26-03-2018  

 
 
 
 
 
 
 
 





 

Σελίδα 2 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  

Έχοντας υπόψη: 

                   
Την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως 

ισχύουν και ιδίως τις διατάξεις : 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του Ν. 4497/13-11-2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 

επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», καθ΄ ό άρθρο τροποποιεί το  ν.4412/2016 

3. του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/ 6-12-2016)  

4. του άρθρου 54 του Ν.4465/17 (ΦΕΚ 47/Α/4-4-2017) 

5. του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/19-05-2017) , ιδίως των άρθρων 47, 118 & 119. 

6. του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α/64/4-5-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.» 

7. του Ν. 4320/2015 (άρθρ.37) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 

της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων 

και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 29/Α΄/2015) . 

8. του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

9. του Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1  

10. του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»  

11. του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 

4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»  

12. του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄/120/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» και τις διατάξεις του Ν. 4144/2013 που τροποποίησε το 

άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/ 15-07-2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και 

συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις»  

13. του άρθρου 35 N.4144/2013 (ΦΕΚ Α/88/18-04-2013), με τις οποίες ο ΟΑΕΔ κατέστη 

καθολικός διάδοχος των καταργηθέντων Ν.Π.Δ.Δ. ΟΕΕ & ΟΕΚ 





 

Σελίδα 3 

14. του Ν.4129/2013 (ΦΕΚ/Α/52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» και τις  

διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.1 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-04-2014). 

15. του Ν. 4024/2011 (άρθρ.26)  (ΦΕΚ/Α/226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

16. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

17. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,  και τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 

4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/ 21-11-2013. 

18. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 

διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του ΠΔ 82/1996 (Α' 66) 

«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 

διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των 

μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 

αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 

εξωχώριες εταιρίες” 

19. του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄258),  

20. του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

21. του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15  

22. του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”,  

23. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145)) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 

24. του Π.Δ. 136/31-12-2011 (ΦΕΚ Β’ 267) «Περί καθορισμού κατώτατου ύψους των δαπανών 

που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

25. του  άρθρου 4 του Π.Δ. 118/07 (Α΄150). 

26. του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα» (ΦΕΚ Α΄98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Π.Δ. 85/2012 & Π.Δ. 189/2009 
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27. του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής   Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-

06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

(ΦΕΚ Α΄138)  

28. της υπ’ αριθ. 190789/3.6.02 απόφασης του Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας 

(ΦΕΚ 754/B/19.6.02,«Παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με την 

αριθμό. 191041/24-07-2003 Υ.Α  του  Υπουργού  Εργασίας και  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων. 

29. Tης οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ 

30. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την 

καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας. 

31. της ΥΑ 57654/22-05-2017  (ΦΕΚ Β’ 1781/23.5.2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

32. της ΥΑ 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ Β/1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.».   

33. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

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

παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 

34. Το με αριθμό 418/24-11-2017 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας (ΑΔΑM:17REQ002350762).   

35. την αρ 92370/27-12-2017 απόφαση ανάληψης πολυετούς  δέσμευσης πίστωσης 

(ΑΔΑ:66914691Ω2-ΠΝΕ) 

36. Τις με  αριθ. 3385/77/05-12-2017 και  573/17/06-03-2018 αποφάσεις    του Δ.Σ. του 

Οργανισμού, με την οποία  εγκρίνεται η διενέργεια και το τεύχος αντίστοιχα του  Ανοικτού  

Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς  Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για  

ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ  ΠΑΓΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΟΑΕΔ», συνολικού προϋπολογισμού «3.635.190,00» € πλέον του ΦΠΑ, (24%) ή 

«4.507.635,60» € συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ (24% ). 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

1. Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή   άνω  των ορίων Διαγωνισμό για  ανάδειξη αναδόχου που θα 

αναλάβει την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ 

ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ  ΠΑΓΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής , 

σύμφωνα με τα  όσα περιγράφονται αναλυτικά στα συνημμένα ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

της παρούσας Διακήρυξης  της Σύμβασης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό  των «3.635.190,00 » € πλέον του ΦΠΑ, 

(24%) ή «4.507.635,60» € συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ (24% ) . 

Η  δαπάνη θα βαρύνει αντίστοιχα τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Οργανισμού 

στους  ΚΑΕ 7123  και 0829. 
 
2. Οι προσφορές πρέπει με ποινή αποκλεισμού να καλύπτουν το σύνολο της προκηρυσσομένης 
προμήθειας-υπηρεσίας  και η κατακύρωση θα γίνει  σε έναν ανάδοχο  

 

3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές 

 
4. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες και  αρχίζει από την ημερομηνία της 

υπογραφής της.    

  

5. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους  προσφέροντες 

για 180 ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο  του παραπάνω αναφερόμενου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη .   

 

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

νομικά πρόσωπα  ή Ενώσεις / Κοινοπραξίες αυτών ή Συνεταιρισμοί , που πληρούν τους όρους, 

της παρούσας Διακήρυξης  .  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου 

να υποβάλλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο 

εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία 

για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

 Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού η συμμετοχή στο διαγωνισμό ενός νομικού ή φυσικού 

προσώπου σε περισσότερες από μία συμμετοχές.    

 

7. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr., του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα πέντε  (35 ) ημερών, 
από την ημερομηνία αποστολής της  προκήρυξης της σύμβασης  στην Υπηρεσία Επίσημων 

Εκδόσεων  των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.   
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8. ΤΟΠΟΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΥΛΗ ΕΣΗΔΗΣ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ  

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.g

ov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

26-03-2018 
ΗΜΕΡΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ  

26-03-2018 
ΗΜΕΡΑ: 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

 

26-04-2018 
ΗΜΕΡΑ: 

ΠΕΜΠΤΗ 

ΩΡΑ : 15:00 

03-05-2018 
ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ 

ΩΡΑ : 11:00 

(Τέσσερις (4) εργάσιμες 

ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών)  

 

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

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται καθ΄ οιονδήποτε άλλο τρόπο, εκτός της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ και μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται 

εκπρόθεσμες και είτε επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν, εφόσον αποσταλούν 

αποκλειστικά εγγράφως, είτε δεν γίνονται αποδεκτές μέσω ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον αποσταλούν  

ηλεκτρονικά.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στα άρθρα 36,37,258 και 259 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της Υ.Α 

Π1/2390/2013 (ΦΕΚ /Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»  και σε συνδυασμό με 

τις διατάξεις της ΥΑ 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924/β/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».  

 

9. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ , η οποία οφείλεται σε γεγονότα 

ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την 

τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή της προσφοράς, όπως ιδίως η μετάθεση της 

καταληκτικής ημερομηνίας και η σχετική δημοσίευσή της. Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται 

από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 

και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και στη συνέχεια, με 

αιτιολογημένη απόφασή της, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού. 
 

10. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής  . Ο κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν 

την έδρα τους στην Ελλάδα, αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (http:// www.eet.gr/opencms/EETT/ElectronicCommunications/DigitalSignatures 

/Supervised.list.html) . Στη συνέχεια  να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-

Διαδικτυακή πύλη – www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής που 

ορίζεται στις διατάξεις της ΥΑ 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924/β/2-6-2017) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»,  ως αναλυτικά ορίζεται στο κεφάλαιο 2.4.2 της παρούσας Προκήρυξης 

«Χρόνος & Τρόπος Υποβολής των Προσφορών». 
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11.Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός, θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας καθώς 

και τις Ενότητες και Παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής :  

1.  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ– ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V–  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

12. Εφ΄όσον από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς  ζητηθούν εγκαίρως 

συμπληρωματικές  πληροφορίες σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό (π.χ σχετικά με τις 

τεχνικές προδιαγραφές ή/και οποιοδήποτε δικαιολογητικό), ισχύουν  τα καθοριζόμενα στο άρθρο 

67 (παρ.2) του ν. 4412/2016.    

 

13. Επίσης, εάν ο προσφέρων δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, προσφυγή κατά της διακήρυξης 

του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως 

και ανεπιφυλάκτως, όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή 

με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους όρους της διακήρυξης.  

 

14. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί:  

α)  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

β) στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, 

γ) στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.oaed.gr  

στην διαδρομή : Νέα & Ανακοινώσεις    ► Προμήθειες –Διαγωνισμοί  ΕΠΙΛΟΓΗ   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ► ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ (ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ).  

 

15. Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης)θα δημοσιευτεί:  

α)  στην Υπηρεσία των Εκδόσεων τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

β) στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) όπως 

προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 

 

 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
Δ/ ΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
………………………………….. 
(ψηφιακή υπογραφή)  
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ΣΥΝΟΠΤΙΚA  ΣΤΟΙΧΕIΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ηλεκτρονικός  Ανοικτός Διεθνής  Διαγωνισμός 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ  ΠΑΓΙΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ» 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΣ/  CPV  
ΚΑΕ 7123/ 31154000-0, 48800000-6, 30213000-

5,30232100-5,30216110-0 

ΚΑΕ 0829/ 60000000-8 

ΚΩΔΙΚΟI NUTS  
 ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

EL30: Αττική (ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ) 

EL3:ATTIKH 

EL4:ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΚΡΗΤΗ 

EL5:ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

EL6:ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό  των «3.635.190,00 
» € πλέον του ΦΠΑ, (24%) ή «4.507.635,60» € 

συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ (24% ) .  

(απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 92370/27-
12-2017)  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η δαπάνη  βαρύνει τον Προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες και  

αρχίζει από την ημερομηνία  υπογραφής της .  

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ηλεκτρονική υποβολή:  Στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος 

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

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΚΑΙOΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :  

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού δυναμικού , Εθνικής 

Αντιστάσεως 8, Άλιμος  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ηλεκτρονική υποβολή : 26-03-2018 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ηλεκτρονική υποβολή : 26-04-2018  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψήφιων αναδόχων 

θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ , την 

ΠΕΜΠΤΗ 03-05-2018 ώρα Ελλάδος 11:00π.μ 

A/A  Συστήματος  
55580 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού 
Ταχυδρομική διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως  8, ΄Αλιμος  

Πόλη Αθήνα  

Ταχυδρομικός Κωδικός 17456 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL30: Αττική (ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ) 

EL3:ATTIKH 

EL4:ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΚΡΗΤΗ 

EL5:ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

EL6:ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 
Τηλέφωνο 2109989616-2109989578-2109989585 

Φαξ 2109989589 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  b4@oaed.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων A. Βώρος –Γ. Στεφανίδης-Ι. Κοτσώνης 

Τηλ.2610966840-2313322592-2109989773 

Αρμόδιος για πληροφορίες επί της διακήρυξης Κ. Ζαχαράκη-Α.Αντωνοπούλου-Μ.Τσαβαρή 

 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού  και ανήκει στους φορείς 

Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα  στον υποτομέα Κεντρικής Κυβέρνησης. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η είναι η παροχή Γενικών Δημοσίων Υπηρεσιών  
 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

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

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

την προαναφερθείσα διεύθυνση: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Β4) 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
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Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού.  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους  Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων 

(Κ.Α.Ε.) 7123 και 0829 της σχετικής πίστωσης  των προϋπολογισμών των ετών  2018 και 2019  του 
Οργανισμού.  

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ  ΠΑΓΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ   και να επιτευχθεί η 

μείωση του λειτουργικού κόστους, η θωράκιση της ασφάλειας και η ανάπτυξη της καινοτομίας, γεγονός 

που θα οδηγήσει στην εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού και στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών 
στους πολίτες.  

Eιδικότερα ο ανάδοχος θα αναλάβει κατ΄ αποκοπή μέσα στα πλαίσια του έργου τα κάτωθι: 

1.    τη μεταφορά του υπό προμήθεια εξοπλισμού στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ 

2. την εγκατάσταση του εξοπλισμού Η/W, S/W τερματικών σταθμών, τοπικών εκτυπωτών, 

παραμετροποίηση δικτύου, καθώς επίσης την εγκατάσταση των εφαρμογών 

3.  τις απαραίτητες εργασίες για τη διασύνδεση των Η/Υ με το δίκτυο δομημένης καλωδίωσης των 

υπηρεσιών 

4.   την αποξήλωση του υπό κατάργηση παλιού εξοπλισμού ο οποίος θα αντικατασταθεί από τον 

εξοπλισμό του παρόντος έργου. Μεταφορά των δεδομένων από τον παλαιό στο νέο εξοπλισμό 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι ποσότητες αναλυτικά των υπό προμήθεια ειδών: 

 

ΕΙΔΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

CPV 

 

ΚΑΕ 

 

Μ/Μ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

H/Y  ΔΙΑΦΟΡΟΙ 30213000-5 7123 ΤΕΜΑΧΙΟ 3200 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 30232100-5 7123 ΤΕΜΑΧΙΟ 2000 

SCANNER (ΣΑΡΩΤΗΣ) 30216110-0 7123 ΤΕΜΑΧΙΟ 250 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΤΥΑΚΗΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΝΑS) 

48800000-6 7123 TEMAXIO 180 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΔΙΑΛΛΕΙΠΤΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΣΗΣ (UPS) 

31154000-0 7123 TEMAXIO 180 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

60000000-8 0829 ΕΡΓΟ 1 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται για  το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και υπηρεσιών της   
σύμβασης  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας και τους επισυναπτόμενους 
πίνακες και η ανάθεση  της σύμβασης θα γίνει σε έναν ανάδοχο.   





 

Σελίδα 13 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των «3.635.190,00 » € πλέον του ΦΠΑ, (24%) ή 

«4.507.635,60» € συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ (24% ) και αναλυτικότερα:  

Για τα υπό  προμήθεια είδη το ποσό ανέρχεται στα 3.449.270,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% ήτοι 

4.277.094,80€ συμπ. του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. 

Αντίστοιχα για την υπηρεσία «μεταφορά—εγκατάσταση» το ποσό ανέρχεται στα 185.920,00 πλέον του 

αναλογούντος ΦΠΑ 24% ήτοι 230.540,80€ συμπ. του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της. 

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

βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως οι διατάξεις και 

αποφάσεις που αναφέρονται ρητά στο προοίμιο της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για την 

προκήρυξη του διαγωνισμού ή απορρέουν  από τα οριζόμενα  στα συμβατικά τεύχη της 

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

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω .  

 
1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/04/2018 και ώρα 15:00μμ 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 

την 03-05-2018 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00πμ 

 
1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Προκήρυξη  της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 19-03-2018 

στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης :  

1. καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

2. καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικού Δημοσίου 

Συμβάσεων  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό :55580 
3. καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.oaed.gr  

στην διαδρομή : Νέα & Ανακοινώσεις    ► Προμήθειες –Διαγωνισμοί  ΕΠΙΛΟΓΗ   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ► ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ (ΒΑΣΕΙ  ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, αρχείο PDF)  . 

 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010  αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο  

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

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

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

• η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  

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

• το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]   

• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

• το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

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

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

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά και στην ελληνική γλώσσα,  το 
αργότερο μέχρι και δέκα (10)  ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και 
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – 

διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από 

εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 

ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Κανένας 

προσφέρων δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 

μέρους της αναθέτουσας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  

Όταν τα σχετικά αιτήματα έχουν ζητηθεί εγκαίρως από τον οικονομικό φορέα, η αναθέτουσα 

οφείλει να απαντά το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν τη λήξη της  προθεσμίας που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών (άρθρο 67 παρ.2 Ν.4412/2016) . 
 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών (άρθρο 
60 παρ.3 Ν.412/2016), ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να 

λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

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

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 

ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

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

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών  
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2.1.4 Γλώσσα 

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική και κάθε  έγγραφο της  σύμβασης  έχει 

συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

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

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

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

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε 

με το ν. 1497/1984 (Α΄188).  Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται 

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

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

έχει συνταχθεί το έγγραφο (άρθρο 92 παρ. 4 Ν.4412/2016).  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους 

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

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

έγγραφο (άρθρο 107 περ.14 Ν.4497/17, που τροποποιεί την παρ. 10 του άρθρου 80 

Ν.4412/2016) 

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

θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται 

η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  
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η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  

(περ.5 άρθρου 107 Ν.4497/17) 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης 

 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 

και 

 ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης.  

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

Σχετικά υποδείγματα εγγυητικών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της παρούσας  
 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

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

 

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

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς αλλά 

απαιτείται κατά την υπογραφή της σύμβασης να είναι σε συγκεκριμένη νομική μορφή.  

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

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 

ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

Σύμβασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4412/16.  
 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

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

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 

ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι ποσού  εβδομήντα δύο 
χιλιάδων επτακοσίων τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών (72.703,80€) . 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 

τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

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

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

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

αυτών, και   

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,   

δ) στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους κι εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής 

προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς 

προσφυγής ή ενδίκων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης 

αυτών ή έχουν απορριφθεί αμετακλήτως (περ.4 του άρθρου 107 Ν.4497/17) 
 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων : 

• αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,  

• παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.7  

• δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

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

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους :  

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

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

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

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

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

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

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

Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

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

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

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

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

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

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

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

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

Aποκλείεται, επίσης ο οικονομικός φορέας όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. (περ.6 

άρθρου 107 Ν.4497/17). 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  (περ. 7 άρθρου 107 Ν.4497/17). 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (I.K.E.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά στους διαχειριστές. 

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

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

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 

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

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

αμετάκλητη απόφαση. (παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 

περ. 9 του ν. 4497/2017).  
 
2.2.3.2.  Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

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

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία  ή/και  

β)  όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

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

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

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

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

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ)  η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου 

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως 

εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 

τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 

ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ (άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ 

του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017). 
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2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016. Η 

αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα 

κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. ( άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 

4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017) 

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

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

 
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

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

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
 
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

 
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

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

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

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

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

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

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.8.2 της παρούσας,  

 
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

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

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

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

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 
γεγονότος (περ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 
4497/2017).  
 





 

Σελίδα 21 

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 

της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).  
 
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  
 
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 περ.γ  και 2.2.3.3 και μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 

ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 

την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
 
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 
 
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

 
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο.  

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

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς, οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν αποδεικτικά από 

τα οποία να προκύπτει ότι :  

« ο Προσφέρων ή κάθε μέλος της ένωσης/ κοινοπραξίας  παρουσιάζει Μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών που 

σχετίζονται με το αντικείμενο του διαγωνισμού των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων και 

πρέπει να είναι υποχρεωτικά ίσος ή μεγαλύτερος από το 30% της συνολικής  προϋπολογισθείσας 

δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ).  

Η έλλειψη της παραπάνω προϋπόθεσης καθιστά την προσφορά του προσφέροντος ή της προσφέρουσας 

ένωσης/κοινοπραξίας απαράδεκτη». 

Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών /Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να 

καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης-Κοινοπραξίας.  
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική  ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς, οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν τριετή/ικανή επαγγελματική 

εμπειρία από την οποία να προκύπτει συνάφεια  με το αντικείμενο του προκηρυσσόμενου Έργου που 

έχουν συνάψει με φορείς του Ιδιωτικού ή  του Δημοσίου Τομέα. 

Για την τεκμηρίωση της εκπλήρωσης της ανωτέρω προϋπόθεσης οι προσφέροντες υποβάλλουν Πίνακα 

Συνοπτικής Παρουσίασης Έργων, στον οποίο θα περιλαμβάνονται Έργα συναφή με τα αντικείμενα του 

προκηρυσσόμενου Έργου. 

Τα ανωτέρω θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί  στο σύνολό τους κατά την τελευταία τριετία και από  αυτά 
θα πρέπει να προκύπτει ότι ο Προσφέρων ή κάθε μέλος της ένωσης/ κοινοπραξίας πρέπει να έχει προβεί 

σε εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση τριών (3) αντίστοιχων συμβάσεων προμηθειών –υπηρεσιών. 

Η έλλειψη της παραπάνω προϋπόθεσης καθιστά την προσφορά του υποψηφίου απαράδεκτη. 

 

 Επίσης οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

συμμορφώνονται με τα κάτωθι: 
α) Ο προσφέρων να προσκομίσει πιστοποιητικό  ποιότητας με το πρότυπο ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο 

αυτού εν ισχύ 

β) Ο κατασκευαστής του υπό προμήθεια εξοπλισμού να πληροί τις προδιαγραφές ISO 9001 

γ) Ο εξοπλισμός να πληροί τα πρότυπα της Ε.Ε CE και ΕΝ 60950 ή ισοδύναμο ή ανώτερο άλλου διεθνώς 
αναγνωρισμένου Οργανισμού 

δ) Ο εξοπλισμός να διαθέτει πιστοποίηση ENERGY STAR 

 
2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

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

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

στηρίζονται.  
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια που αφορούν στην σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί 

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

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

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά στα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 

οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

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

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 
2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  

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

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 και .6 της παρούσης, προσκομίζουν 

κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 

79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Ι . Οδηγίες συμπλήρωσης Ευρωπαϊκού  Ενιαίου Εγγράφου 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς . 
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Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

Σύμφωνα με το άρθρο 79A του ν. 4412/2016 : 

• Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του ν. 

4412/16, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα 

η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 

του ν. 4412/2016  για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

•  Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο 

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής 

του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 

φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωση. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 

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

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7 κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

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

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

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

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

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

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

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

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

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1  

απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο 

που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 

αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 

στην ως άνω παράγραφο, ήτοι 

• Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., και Ι.Κ.Ε. 
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• τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το νομικό 

πρόσωπο είναι Α.Ε,  

• τους νόμιμους εκπροσώπους του σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.   

• όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι συνεταιρισμός   
 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄  

πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.   

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 

πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 

Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν 

έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας 

του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των 

εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. 

Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 

εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους 

οργανισμούς ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

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

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.  

Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 

οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Σε περίπτωση που η 
έκδοση του εν λόγω  πιστοποιητικού δεν είναι εφικτή, θα  προσκομίζεται ένορκη βεβαίωση 

 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός 

ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στην Ενότητα 3.2 της παρούσης. 

[Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας 

εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]. 

 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.8.  

υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 και  
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B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν: 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι 

οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 

αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 

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

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο 

και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 

σύμβασης. 

 Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο 

 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 

2.2.5 απαιτείται ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων 

να είναι μεγαλύτερος ή ίσος από το 30% του προϋπολογισμού, για το λόγο αυτό οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν : 
α )  Αντίγραφο ή απόσπασμα δημοσιευμένων ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων σε  περίπτωση που υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών (στις 

περιπτώσεις όπου η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται σύμφωνα με την εταιρική 

νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο Υποψήφιος Ανάδοχος) , ή  

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών τα 
τρία (3) τελευταία χρόνια, σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών, στην 

οποία θα δηλώνουν το γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών (όλες οι δραστηριότητες) ανά έτος, με 

συνημμένα τα αντίστοιχα αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων ή των εκκαθαριστικών 

σημειωμάτων ή των εντύπων Ε3 και Ε5 για το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στις τρείς (3) 

χρήσεις ή για όσο διάστημα δραστηριοποιείται εφόσον αυτό είναι μικρότερο, προς επιβεβαίωση 

του περιεχομένου της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης.  
 

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

κατάλογο των κυριότερων  συμβάσεων παρόμοιων προμηθειών -υπηρεσιών  που πραγματοποιήθηκαν 

κατά την προηγούμενη  τριετία ,  με αναφορά  του αντιστοίχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου 

ή ιδιωτικού παραλήπτη.    
 
Ο κατάλογος  πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:   

 

α

/

α  

ΠΕΛΑΤΗΣ  ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

(από –έως)  

ΠΡΟΥΠΟ- 

ΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

Σ ΣΤΟ ΕΡΓΟ  

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

(προϋπολογισ

μός )  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  

 (τύπος & 

ημερομηνία)  

        

        

        

 
Σημειώνεται ότι όπου «Στοιχείο Τεκμηρίωσης» ενδεικτικά υποβάλλεται βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης ή συμβάσεις και παραστατικά τιμολόγησης ή ανάλογο πιστοποιητικό Δημοσίας Αρχής ή δήλωση 
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πελάτη-ιδιώτη κατά περίπτωση:   

α. αν ο πελάτης- αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 

πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την  αρμόδια Δημόσια Αρχή  

β.  αν ο πελάτης-αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, ως  στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται  

βεβαίωση του ιδιώτη ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα.  

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 

α) πιστοποιητικό  ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο αυτού εν ισχύ. 

β) Υπεύθυνη δήλωση του  κατασκευαστή του υπό προμήθεια εξοπλισμού ότι  πληροί τις προδιαγραφές 
ISO 9001 . 

γ) Πιστοποιητικά του εξοπλισμού που να αποδεικνύουν  ότι  πληροί τα πρότυπα της Ε.Ε CE και ΕΝ 60950 ή 

ισοδύναμο ή ανώτερο άλλου διεθνώς αναγνωρισμένου Οργανισμού  και  

δ) Πιστοποιητικό ENERGY STAR για τον εξοπλισμό 

 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 
Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

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

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου. 

 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους  που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

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

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

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

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

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

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7  για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 

πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 

 βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

 

                                   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

Κ1 Συμφωνία με τεχνικές 
προδιαγραφές 

40% 

Κ2 Ποιότητα -αποδοτικότητα 20% 

Κ3 Λειτουργικά χαρακτηριστικά 10% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α                     70% 

ΟΜΑΔΑ Β 

Κ4 Χρόνος παράδοσης 10% 

Κ5 Εγγύηση καλής λειτουργίας 10% 

Κ6 Τεχνική Υποστήριξη 10% 

                    ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β                           30% 

 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                              100% 

 

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών   

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

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

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 

βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 

άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

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

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 

από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

• Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον 
μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής  προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο 

μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

 

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης για 

το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας και υπηρεσίας .  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

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

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

τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

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

παρούσα διακήρυξη , στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

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

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 

πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 

2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 

56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

Συγκεκριμένα οι οικονομικοί φορείς αιτούνται την εγγραφή τους και την εγγραφή των στελεχών 

τους παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του Συστήματος 

ταυτοποιούμενοι ως ακολούθως: 

1.  Όσοι από τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού 
Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν από το σύστημα 

TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια 

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα 

διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος. 

2.  Οι οικονομικοί φορείς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) δύναται να αιτούνται την εγγραφή τους: 

α) είτε συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number), 

ταυτοποιούμενοι με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 

β) είτε βάσει της συμμόρφωσης με το σύστημα Secur eidenTityacrOssboRderslinKed (STORK). 

 
 Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, 

αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του 

Συστήματος. 

3. Οι οικονομικοί φορείς που δεν εντάσσονται στα προηγούμενα δύο εδάφια, αιτούνται την 

εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του 

ΕΣΗΔΗΣ αποστέλλοντας: 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

 - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format 

(PDF)με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται και σύμφωνα με τους 





 

Σελίδα 29 

προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να 

δηλώνεται/ αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 

υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εφόσον ο υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του 

ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτόν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του 

συστήματος, και ενημερώνει σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα τον υποψήφιο χρήστη. 

 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ΥΑ 56902/215/19-05-2017  

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

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

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

• Διευκρινίζεται ότι όπου αναγράφεται (υπό) φάκελος, νοείται η σχετική κατηγορία 

επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος 

διαγωνισμού . 

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

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 

νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

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

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 

τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  

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

ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολο τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά  υπογεγραμμένα 
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία .  
Απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να συμπληρωθούν και να επισυναφθούν ψηφιακά 
υπογεγραμμένοι οι Πίνακες Συμμόρφωσης (Παράρτημα ΙΙ)  και η Οικονομική Προσφορά 
σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ.   
 
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 
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Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 

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

φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο ( ο οποίος θα φέρει την παρακάτω ένδειξη) , τα στοιχεία της 

ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον 
ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα 

πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από 

δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε 

έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά 

φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 

αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY : 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ  

ΠΑΓΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ» 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «03-05-2018»  

( Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο)  

 

Αναλυτικότερα για την υποβολή των δικαιολογητικών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 

του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1 και των 

παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45). διευκρινίζονται τα εξής : 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 

αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 

περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση 

δεν περιλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), 

για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 

από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα τελευταία είναι νομίμως επικυρωμένα από 

την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (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. 

 3. Αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων επικυρωμένα από δικηγόρο 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 

οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 

Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 
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ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 

του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 

δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

Όσα δικαιολογητικά της προσφοράς απαιτείται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή, δεν πρέπει να 

έχουν  ξέσματα , σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις.   
 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 

εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει 

ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

Στον (υπό)  φάκελο  με την ένδειξη « Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά 

καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται :   

 
2.4.3.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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

2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής (Παράρτημα IV) 

προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή . Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης 

(π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.),  το οποίο επέχει θέση ενημερωμένης 

υπεύθυνης δήλωσης με τις προβλεπόμενες συνέπειες του Ν.1599/1986, ως προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη. 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 

περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα (άρθρο 79Α Ν.4412/2016, το οποίο προστέθηκε 
με το άρθρο 107 περ. 13 Ν.4497/17) ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του 

άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 

από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 

φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

(άρθρο 79Α Ν.4412/2016). 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

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

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της ιστοσελίδας https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd , κατά τις κείμενες διατάξεις, όπου είτε :  
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α) χρησιμοποιώντας το επικουρικό αρχείο .xml είτε  

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

αποθηκεύσουν και να το υπογράψουν υποχρεωτικά ψηφιακά  και στην συνέχεια να το 

υποβάλλουν ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τις εξής οδηγίες του παραρτήματος Ι της παρούσας.   

 

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

αρχείων τύπου XML και PDF, στα συνημμένα αρχεία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, στη 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

διακήρυξης. 
 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές-Ειδικοί Όροι-Απαιτήσεις –

Πίνακες Συμμόρφωσης” του Παραρτήματος  ΙΙ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 

συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση 

το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

μορφή pdf , το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.  

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

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει 

εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf .  

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολο 

τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική 

του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή 

έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών.  

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση 

κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής.  

 
Νομικά ή φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή 
αποκλεισμού τους να ορίζουν στην προσφορά τους φυσικό πρόσωπο το οποίο θα είναι 
υπεύθυνο του Έργου καθώς και αναπληρωτή αυτού.  
Επίσης οι οικονομικοί φορείς θα συμπληρώσουν τους πίνακες  συμμόρφωσης του 
παραρτήματος II θα το υπογράψουν ψηφιακά και θα το επισυνάψουν σε μορφή *pdf μαζί με 
την τεχνική τους προσφορά. 

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

Στον (υπό) φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 
απορρίψεως στον ( υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή 

.pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

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

το σύστημα παράγει σχετικό  μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο   pdf .   
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Επίσης στον υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα υποβληθεί ηλεκτρονικό αρχείο σε 

μορφή *pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς 

που απεικονίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ της οικείας διακήρυξης. 

Η  τιμή στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, 
όπως ορίζεται κατωτέρω:  
 

ΤΙΜΕΣ 
α. Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιαδήποτε προσφερόμενη προμήθεια-υπηρεσία 

θα εκφράζονται σε Ευρώ (€). Στις τιμές θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, 

καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών ο 

υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές 

αυτές με το ΦΠΑ . Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από 

την  Υπηρεσία.  

β. Στην Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή ανά είδος-

υπηρεσία και το συνολικό ποσό σε  Ευρώ, έναντι του οποίου  ο υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται 

να εκτελέσει την προμήθεια-υπηρεσία,  ολογράφως και αριθμητικώς. 

Εφόσον από την οικονομική προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προφερόμενη τιμή ή δεν 

δίδεται ενιαία τιμή για το σύνολο της προμήθειας-υπηρεσίας, η προσφορά θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

Προσφορά που δε δίνει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

γ.  Οι  προφερόμενες τιμές είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και αποκλείεται 

οποιαδήποτε αναπροσαρμογή αυτών. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες, αποκλείεται δε η υποβολή νέας προσφοράς ή η τροποποίηση 

της υποβληθείσας.  

δ.  Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της προκηρυσσόμενης προμήθειας-

υπηρεσίας και όχι στις επιμέρους τιμές αυτών .  

 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

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

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 

102 του ν. 4412/2016 και  

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται.   
 

Στην Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται  με σαφήνεια ένας από τους τρόπους 
πληρωμής που περιγράφονται στην Παράγραφο 5.1 της παρούσης Διακήρυξης 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

1. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

εκατόν ογδόντα (180) ημερών  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (παρ. 4, άρθρο 
97 του ν. 4412/2016).  
2. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

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

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 

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

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
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περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

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

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι.  

Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 

αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

 

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

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

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

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

προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

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

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

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

διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά. 
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές . 

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

παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.) 

ζ)  η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

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

Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

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

την 03-05-2018 και ώρα 11:00πμ δηλαδή τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία προσφορών (26-04-2018 και ώρα 15:00μμ) 

� Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 

ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

� Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

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

στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

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

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

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

κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 
 

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

της.  Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους (άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016) 

 

β) Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 

και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την 

απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια 

αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Μετά την ολοκλήρωση της  διαδικασίας ελέγχου της τεχνικής προσφοράς, η  Επιτροπή αξιολόγησης 
δύναται να παραπέμψει το φάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σε Εμπειρογνώμονες. Οι 
Εμπειρογνώμονες θα ορισθούν με απόφαση της Διοικήτριας του Ο.Α.Ε.Δ. και είναι συμβουλευτικά 
όργανα της Επιτροπής. Έχουν ως έργο την αξιολόγηση και βαθμολόγηση  των τεχνικών προσφορών των 
διαγωνιζομένων, συντάσσουν σχετικό πρακτικό για την πληρότητα των τεχνικών προσφορών, το οποίο 
στη συνέχεια διαβιβάζουν στην αρμόδια Επιτροπή προκειμένου αυτή να αποφανθεί σχετικά. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 

ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από την ως άνω Επιτροπή, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή  (μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο 
σύστημα ΕΣΗΔΗΣ) προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες (εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

107 περ. 18 του ν. 4497/2017). Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. Για όσες προσφορές δεν 

κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής 

προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση 

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

παρούσας.  

 

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

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

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

αναδόχου.  Στο στάδιο αυτό η Επιτροπή αξιολόγησης δύναται να παραπέμψει το φάκελο της 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ στους Εμπειρογνώμονες, οι οποίοι συντάσσουν σχετικό πρακτικό, το οποίο 
στη συνέχεια διαβιβάζουν στην αρμόδια Επιτροπή προκειμένου αυτή να αποφανθεί σχετικά. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
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προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 

μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη 

βαθμολογία τεχνικής προσφοράς . 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς  η αναθέτουσα αρχή 

επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων.  

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω 
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

 
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 

μέσω του συστήματος στον προσφέροντα (άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 

19 του άρθρου 107 Ν.4497/17), στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και 

τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  

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

1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  κατακύρωσης, ήτοι: 

1)  τα νομιμοποιητικά έγγραφα του προσωρινού αναδόχου καθώς και παραστατικό εκπροσώπησης, σε 

περίπτωση  που συμμετέχει με αντιπρόσωπό του. 
Α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε ή ΕΠΕ  υποβάλλει: 
− ΦΕΚ σύστασης. 

− Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ, στα οποία έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 

σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει)  με 
το αντίστοιχο ΦΕΚ και μετά την κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ τις 

ανακοινώσεις Γ.Ε.Μ.Η. (εφόσον υπάρχουν νεότερες καταχωρήσεις) 

− ΦΕΚ, στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό Δ.Σ. ή απόφαση των εταίρων περί 

εκπροσώπησης του νομικού προσώπου και μετά την κατάργηση της υποχρέωσης 

δημοσίευσης στο ΦΕΚ η σχετική ανακοίνωση Γ.Ε.Μ.Η. (εφόσον υπάρχει) 

− Πρακτικό Δ.Σ (για τις Α.Ε.) ή πρακτικό συνέλευσης των εταίρων (για τις ΕΠΕ), στο οποίο 

περιέχεται: α) έγκριση συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό, β) εξουσιοδότηση 

αντικλήτου (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό της επιχείρησης) για 

υπογραφή και υποβολή της προσφοράς, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από τον 

ίδιο το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. 

− Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν 

από την ημερομηνία υποβολής προσφορών 

− Αποδεικτικά καταχώρισης μεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.Μ.Η, όπου προβλέπεται από 

την κείμενη νομοθεσία . 

Β. Εάν ο προσφέρων είναι Ι.Κ.Ε., υποβάλλει: 
- Αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της εταιρείας καθώς και όλες τις έως την ημέρα 

υποβολής της προσφοράς τροποποιήσεις. 

- Τα αντίστοιχα αποδεικτικά δημοσίευσης των ανωτέρω στο Γ.Ε.Μ.Η.   

- Πράξη του αρμόδιου Διοικούντος Οργάνου (διαχειριστή) στην οποία περιέχεται: α) 

έγκριση συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό, β) εξουσιοδότηση αντικλήτου (εφόσον 
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αυτό προβλέπεται από το καταστατικό της επιχείρησης) για υπογραφή και υποβολή της 

Προσφοράς, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από τον ίδιο το νόμιμο εκπρόσωπο 

της επιχείρησης. 

 

Γ. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε ή Ε.Ε., υποβάλλει: 
- Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι 

κωδικοποιημένο θα προσκομιστούν αντίγραφα όλων των προγενεστέρων 

τροποποιητικών. 

- Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού 

- Αποδεικτικά καταχώρισης μεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.Μ.Η, όπου προβλέπεται από 

την κείμενη νομοθεσία  

- Έγγραφο του Νόμιμου Εκπροσώπου περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό στην 

οποία μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση αντικλήτου (εφόσον αυτό προβλέπεται 

από το καταστατικό της υποψήφιας αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή της 

προσφοράς, σε περίπτωση που η προσφορά δεν υπογράφεται από τον ίδιο το νόμιμο 

εκπρόσωπο της επιχείρησης. 

 

Δ. Εάν ο προσφέρων είναι Ένωση ή Κοινοπραξία, υποβάλλει: 
- Τα δικαιολογητικά σύστασης του. 

- Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα καθώς και  

- Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με 

την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό 

πρόσωπο, συνεταιρισμός).  

- Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να 

προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο 

Διαγωνισμό. 

Ε. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπό, υποβάλλει: 
- Έναρξη Επιτηδεύματος και τις μεταβολές του από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 

Υπηρεσία 

 

ΣΤ. Εάν ο προσφέρων έχει άλλη νομική μορφή τα δικαιολογητικά προσαρμόζονται ανάλογα με 
τις απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης . 
 
2)  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου  

ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν 

εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου 

εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, δηλαδή μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή τους έχοντες εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν και συγκεκριμένα (περ.7 άρθρου 107 
Ν.4497/17)  :  
α) τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή  

Εταιρεία  Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)  

β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το 

νομικό πρόσωπο είναι Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.),  
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γ) όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι αστικός 

συνεταιρισμός   
δ) το φυσικό πρόσωπο που ασκεί την αντίστοιχη δραστηριότητα  στην περίπτωση της ατομικής 

επιχείρησης.  

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό 
καταδικαστικές αποφάσεις. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 
μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης . 
 
3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 

πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 

Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν 

έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας 

του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των 

εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. 

Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 

εκκαθάριση.  

 
4)  Πιστοποιητικό όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο Προσφέρων κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις 

υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 
Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους 

οργανισμούς ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές  
 

5) Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων κατά την 

ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές  υποχρεώσεις του.   

 
6)  Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου (Βιοτεχνικό ή Εμπορικό 

ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο κατά το Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016), με 

το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του κατά 

περίπτωση  την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να 
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
 
7) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 Αν το κράτος – μέλος δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

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

παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016, το έγγραφο ή πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 

κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
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ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας (άρθρο 80 παρ.2 

Ν.4412/16) . 

 
8)  Δικαιολογητικά Ονομαστικοποίησης των μετοχών (για την παράγραφο 2.2.3.5,) εφόσον ο 

προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία .  

Οι Ελληνικές Ανώνυμες  Α.Ε και οι Αλλοδαπές επιχειρήσεις απαιτείται να προσκομίσουν τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ /τος  82/96 (ΦΕΚ 66/Α΄/11-04-1996) 

«ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν 

με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 

3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄/ 10-11-2005) και υπό προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω 

διατάξεις. Οι εταιρείες οφείλουν να προσκομίσουν:  

α) Ελληνικές Ανώνυμες εταιρείες  
α.1  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν 

2190/1920 την εταιρεία, από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον 

καταστατικό της, είναι ονομαστικές.  

α.2  Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών 

κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 

εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

β) Αλλοδαπές Ανώνυμες εταιρείες για τις οποίες το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την 

έδρα του επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητας του ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα 

την ονομαστικοποίηση των μετοχών του στο σύνολο τους μέχρι φυσικού προσώπου. 

β.1. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής , κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της επιχείρησης από 

το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικός της,  είναι 

ονομαστικές. 

β.2. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της επιχείρησης και τον αριθμό των 

μετοχών κάθε μετόχου(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο 

βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της, με ημερομηνία το αργότερο τριάντα 

(30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή των δικαιολογητικών.  

β.3. Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 

προσώπου των μετοχών της επιχείρησης που έχει  συντελεστεί το αργότερο τριάντα 

(30)εργάσιμες ημέρες  πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών.   

γ) Αλλοδαπές εταιρείες για τις οποίες το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα 

τους δεν επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητας τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα 

την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολο τους μέχρι φυσικού προσώπου. 

γ.1.Σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, περί μη 

υποχρέωσης ονομαστικοποίησης  των μετοχών εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά 

προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης νομίμως επικυρωμένη. 

γ.2. έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή 

δικαιωμάτων ψήφου της επιχείρησης . 

γ.3. Σχετική κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή 

δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί 

είναι γνωστοί στην εταιρεία.  

γ.4.Εγγραφη αιτιολογία σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί στην εταιρεία 

οι μέτοχοί της.  

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  

αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η 

εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 
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Όλα τα ανωτέρω έγγραφα που προσκομίζονται από αλλοδαπές εταιρείες  πρέπει να είναι 

επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος και να 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.  

 
9) Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι α) δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 

απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 και β) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό 

του οι περιπτώσεις αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.3 . (πλην της παραγρ. 2.2.3.3 περ. β΄ ) 

 

10) Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν  
α )  Αντίγραφο ή απόσπασμα δημοσιευμένων ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων σε  περίπτωση που υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών (στις περιπτώσεις 

όπου η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένος ο Υποψήφιος Ανάδοχος) , ή  
β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών τα τρία (3) 
τελευταία χρόνια, σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών, στην οποία θα 
δηλώνουν το γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών (όλες οι δραστηριότητες) ανά έτος. 
συμπεριλαμβανομένου των αντίστοιχων αντιγράφων των φορολογικών δηλώσεων ή των 
εκκαθαριστικών σημειωμάτων ή των εντύπων Ε3 και Ε5 για το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στις 
τρείς (3) χρήσεις ή για όσο διάστημα δραστηριοποιείται εφόσον αυτό είναι μικρότερο, προς 
επιβεβαίωση του περιεχομένου της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης.  
 
Η τελευταία χρήση που περιλαμβάνεται στα ανωτέρω στοιχεία είναι αυτή για την οποία έχει παρέλθει η 

προθεσμία εμπρόθεσμης δημοσίευσης του Ισολογισμού ή υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης στην 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
Τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται και από τους αλλοδαπούς Προσφέροντες, ενώ στις περιπτώσεις που η 

δημοσίευσή τους δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας τους, 

υποβάλλονται σχετικά ισοδύναμα έγγραφα θεωρημένα από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή.  

 

11)   Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν  κατάλογο των κυριότερων  συμβάσεων παρόμοιων προμηθειών -υπηρεσιών  που 

πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη  τριετία,  με αναφορά  του αντιστοίχου ποσού, της 
ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.    

Ο κατάλογος  πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:   
 

α

/

α  

ΠΕΛΑΤΗΣ  ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

(από –έως)  

ΠΡΟΥΠΟ- 

ΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

Σ ΣΤΟ ΕΡΓΟ  

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

(προϋπολογισ

μός )  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  

 (τύπος & 

ημερομηνία)  

        

        

        

 
Σημειώνεται ότι όπου «Στοιχείο Τεκμηρίωσης» ενδεικτικά υποβάλλεται βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης ή συμβάσεις και παραστατικά τιμολόγησης ή ανάλογο πιστοποιητικό Δημοσίας Αρχής ή δήλωση 
πελάτη-ιδιώτη κατά περίπτωση:   

α. αν ο πελάτης- αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 

πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την  αρμόδια Δημόσια Αρχή  

β.  αν ο πελάτης-αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, ως  στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται  

βεβαίωση του ιδιώτη ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα.  
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Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας η ως άνω προϋπόθεση πρέπει να καλύπτεται αθροιστικά από τα 
μέλη της Ένωσης Κοινοπραξίας. Η έλλειψη της παραπάνω προϋπόθεσης καθιστά την προσφορά του 

υποψηφίου απαράδεκτη. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 
δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 19 του Ν. 4412/2016. 

 

12)  Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 

α) πιστοποιητικό  ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο αυτού εν ισχύ. 

β) Υπεύθυνη δήλωση του  κατασκευαστή του υπό προμήθεια εξοπλισμού ότι  πληροί τις προδιαγραφές 

ISO 9001 . 

γ) Πιστοποιητικά του εξοπλισμού που να αποδεικνύουν  ότι  πληροί τα πρότυπα της Ε.Ε CE και ΕΝ 60950 ή 
ισοδύναμο ή ανώτερο άλλου διεθνώς αναγνωρισμένου Οργανισμού  και  

δ) Πιστοποιητικό ENERGY STAR για τον εξοπλισμό 

 

13) πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς. Σε περίπτωση που η έκδοση του εν λόγω  πιστοποιητικού δεν είναι εφικτή, θα  
προσκομίζεται ένορκη βεβαίωση 

 

Διευκρινίσεις:  
1. Οι ενώσεις / κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό 

φορέα που συμμετέχει στην ένωση 

2. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές βεβαιώνουν ότι ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή τα εκδιδόμενα από αυτές δικαιολογητικά δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 

αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ή, στις περιπτώσεις όπου δεν 

προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της 

χώρας εγκατάστασης του υποψήφιου, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 

δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται 

υποχρεωτικά στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

3. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί 

να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς 

της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται 

από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν 

λαμβάνεται υπόψη. Οι ανωτέρω διευκρινίσεις θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά μέσω 

της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

4. Όσα δικαιολογητικά εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, πρέπει να 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη και αρμοδίως επικυρωμένη μετάφρασή τους 

στην Ελληνική γλώσσα.  
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Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 

ανάδοχο/οικονομικό φορέα »), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και 

προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής τους . Όταν υπογράφονται από τον  ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  Με 

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

τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 

διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός 

πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής 

του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ 

ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν.  

 

Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται (άρθρο 103 Ν.4412/2017, όπως 

τροποποιήθηκε με τις περ.20,21,22 του άρθρου 107 Ν.4497/2017), και καταπίπτει υπέρ της 

Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

 i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή ή  

 ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή   

 iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι 

αποκλεισμού) και 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας  Διακήρυξης.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για μεταβολές 

στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την 

δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 
 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 

όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε :  

α) είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας,  

β) είτε για κατακύρωση  της σύμβασης. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
 
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

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

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 

την επόμενη παράγραφο 3.4.  

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

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

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

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

αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 
του ν. 4129/2013,  

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

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2. και μόνο στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της 
απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν. 4412/16  
όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 107 του ν. 4497/2017. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού θέτοντάς 
του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις  είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης  (περ. 27 άρθρου 107 Ν.4497/17). Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

(εφαρμογή διατάξεων άρθρων 360 του ν.4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 

39/2017) 

Α)  Δικαίωμα άσκησης προσφυγής 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη 

σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από εκτελεστή πράξη ή 

παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται , να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον 

της Αρχής Προδικαστικών προσφυγών (ΑΕΠΠ)  κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας Αρχής (άρθρο 360 παρ. 1 ν.4412/2016) . 

Η  άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών 

(άρθρο 360 παρ. 2 ν.4412/2016) .  

Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή 

παραλήψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων εκτός από την προδικαστική προσφυγή (άρθρο 360 παρ. 3 ν. 4412/2016) .  

Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ (άρθρο 362 

παρ. 4 ν. 4412/2016) . 

Συγκεκριμένα με την ως άνω  προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., ο ενδιαφερόμενος 

οικονομικός φορές μπορεί  να αιτηθεί : 

1. Προσωρινή προστασία (άρθρο 366 Ν.4412/2016)  
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2. Ακύρωση της παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 367 
παρ. 2 Ν.4412/2016))  
3. Κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης που έχει παρανόμως συναφθεί (άρθρα 368 έως 370 
Ν.4412/2016)). 

Επιπλέον, κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που έχει υποστεί / ενδέχεται να υποστεί 

ζημία από απόφαση της Α.Ε.Π.Π. επί της προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 360 

Ν.4412/2016, δικαιούται δικαστικής προστασίας: ήτοι,  

να ασκήσει αίτηση για αναστολή εκτέλεσης και αίτηση για την ακύρωσή  της εν λόγω απόφασης 

της ΑΕΠΠ ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων του αρ. 372 του ν. 4412/2016.  

Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να ασκήσει τα ίδια - με τον οικονομικό φορέα - ως άνω 

αναφερόμενα ένδικα βοηθήματα, εφόσον η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή του 

οικονομικού φορέα (άρθρα 372 Ν.4412/2016 και 18 ΠΔ 39/2017). 

 

Β) ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
Η προθεσμία άσκησης της προδικαστικής προσφυγής , σύμφωνα με τη  διάταξη του άρθρου 

361 του ν. 4412/2016 σε περίπτωση άσκησής της   :  

− κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής είναι:  

α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό τομέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 

τηλεομοιοτυπία ή  

β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας , 

άλλως ,  

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης 

που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενο οικονομικό τομέα .  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής 

τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση στο 
ΚΗΜΔΗΣ  

− κατά παράλειψης της αναθέτουσας αρχής  είναι : 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.    

Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου της 

προσφυγής όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα Ι  του ΠΔ/τος  39 τεύχος Α΄64/04-05-2017 και   

κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο 

του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή», επισυνάπτοντας 

το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρησης 
αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.  

Η προσφυγή κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΕΠ)  και μέχρι την έναρξη λειτουργίας του συστήματος κατάθεσης 

προσφυγών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΕΠ, η προσφυγή κατατίθεται εγγράφως 

στο πρωτόκολλο της ΑΕΕΠ ή με ταχυδρομική αποστολή επί αποδείξει ή με τηλεμοιοτυπία .    

Η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών :  
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(α) κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο 

ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της  προσφυγής , προκειμένου να ασκήσει το 

δικαίωμα παρέμβασης του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με την 

παράγραφο 3 του άρθρου 362 , και  

(β) διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον 

πλήρη φάκελο της υπόθεσης , τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα από αποδεικτικά 

κοινοποίησης της περίπτωσης α’ της παρ. 1, στους ενδιαφερόμενους τρίτους.   

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία 

της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης (άρθρο 365 παρ. 1 του Ν. 

4412/2016) .  

Το αργότερο είκοσι (20) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής, η ΑΕΠΠ ελέγχει τη 

συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με την παρ. 1 (α) . Εάν διαπιστώσει ότι η αναθέτουσα αρχή 

δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της παρ. 1(α) , η κοινοποίηση γίνεται με μέριμνα της ΑΕΠΠ, έτσι 

ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν παρέμβαση, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 362 

(άρθρο 365 παρ. 5 του Ν. 4412/2016).  

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

μέσω της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. 

 
Γ) Παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ως στοιχείο του παραδεκτού της προσφυγής (άρθρο 363 

Ν.4412/2016): 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον 

προσφεύγοντα παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 

τις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς ΦΠΑ )  της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 

της προσφυγής του ή σε περίπτωση που η  αναθέτουσα αρχή ανακαλέσει την 

προσβαλλόμενη πράξη ή προβεί στην οφειλόμενη ενέργεια  πριν την έκδοση της απόφασης 

της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής.   

 
Δ) Ανασταλτικό αποτέλεσμα (άρθρο 364 Ν.4412/2016) : 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκηση της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης  επί ποινή ακυρότητας  αυτής , σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 

4412/2016 . Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο 

της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός της περίπτωσης αιτήματος για προσωρινά μέτρα 

προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 366 του  ν.4412/2016) .  

 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

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

έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά 
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Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και του ΠΔ 

39/2017.   

 
3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

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

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

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

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

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

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης.  

Το περιεχόμενο της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της 

Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  
 

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

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

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

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

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση 

καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής,   που θα καλύπτει τη 
διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης 
προκαταβολής.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και 

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

ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 

επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 

εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

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

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον 

του όρου του πρώτου εδαφίου περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 

της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 

άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση 

των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω  του αρχείου δημοσιοποίησης 

εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική 
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σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 και αποτελεί προϋπόθεση 

για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 

υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της 

παραγράφου 5 του άρθρου 105. 

4.4 Υπεργολαβία 

Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της παρούσας σύμβασης στο σύνολο της σε υπεργολάβο.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

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

σύμβασης (διαγωνιστική διαδικασία), μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 

του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

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

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με ένα από τους κάτωθι τρόπους  :  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας - υπηρεσίας  

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50 % της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. , με 

την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου ποσοστού 50% μετά την οριστική 

παραλαβή της προμήθειας-υπηρεσίας. 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που 

καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.  

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

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 σε 
συνδυασμό  με αριθμ.36 άρθρου 107 Ν.4497/17) , καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 

ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

 

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

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

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

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 

από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 

και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

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

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

δ)     οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται  στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και στην επ’αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ  
 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού που αφορά σε προμήθεια υλικών  και 8% που αφορά σε  
υπηρεσία .  
Για την παρακράτηση αυτή θα δοθεί βεβαίωση από την υπηρεσία μας, η οποία θα 

χρησιμοποιηθεί από τον προμηθευτή κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσής του.  

Στις περιπτώσεις αποστολής χρημάτων σε προμηθευτές, τα έξοδα της Τράπεζας βαρύνουν τους 

δικαιούχους.  
 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (άρθρο 203 Ν.4412/2016): 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 (μη υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού), 
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β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, 

γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την 

σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 

σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή 

κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και 

περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας 

προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της 
διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που 

τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση 

της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου 

προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

 

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

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β)    Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 

παρακάτω κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 

ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 

προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 

προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε 
φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 

επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

 

5.2.2.  ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

Αν η προμήθεια  παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του 

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο  
5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση ή αντικατάσταση των 

υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 

λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, 

για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 

επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον 

κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.  
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Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 

πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 

απαιτούμενο ποσό. 

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

μέλη της ένωσης. 

 
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 

αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

 
5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,  δυνάμει των όρων 
των παραγράφων  5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης 

υλικών), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), να υποβάλλει προσφυγή μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

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

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό  προμήθεια υλικά και να τα εγκαταστήσει εντός έξι 

(6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υπό προμήθεια υλικό, ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή 

παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει και να εγκαταστήσει το υλικό, τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Κατά την προσκόμιση και εγκατάσταση του υπό προμήθεια  υλικού στην Υπηρεσία υποδοχής αυτού, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει αποδεικτικό,  στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το 

υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε και το οποίο θα 

πρέπει να υπογράφεται από τον Υπεύθυνο της Υπηρεσίας. 
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6.2  Παραλαβή υλικών και Παρακολούθηση σύμβασης - Χρόνος και τρόπος παραλαβής 

υλικών 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να παραδοθεί και εγκατασταθεί  με ευθύνη του αναδόχου στις κατά τόπους 

Υπηρεσίες.  

Πριν τη μεταφορά και  εγκατάσταση του εξοπλισμού θα πρέπει να έχει προηγηθεί αναγνώριση των χώρων 

από ειδικό τεχνικό του αναδόχου, ώστε να επισημανθούν και να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά 

προβλήματα υποδομής (τροφοδοσία/ ασφάλεια). 

Ο εξοπλισμός μεταφέρεται και τοποθετείται από το ειδικό τεχνικό προσωπικό του αναθέτοντος σε κάθε 

Υπηρεσία, συνδέεται με το τοπικό δίκτυο, ενώ ακολουθεί έλεγχος καλής λειτουργίας και πλήρους 

εγκατάστασης όλων των προσφερόμενων λογισμικών και ορθή λειτουργία των εφαρμογών του 

Οργανισμού. 

Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, θα συσταθεί με απόφαση του Διοικητή 

του Ο.Α.Ε.Δ. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (Ε.Π.Π), η οποία θα έχει τη συνολική 

εποπτεία της πορείας των εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα κατευθύνει και 

θα συντονίζει το έργο.  

Ο Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης των εργασιών θα συνεργάζεται στενά με την Ε.Π.Π και τον 

υπεύθυνο του έργου και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο του συντονισμού 

και ελέγχου. Βασική δραστηριότητα της Ε.Π.Π. θα είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος των 

προσφερόμενων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, ώστε αυτές να μην αποκλίνουν από τα προβλεπόμενα 

επίπεδα πληρότητας και ποιότητας. 

Η Επιτροπή θα έχει το δικαίωμα να προσκαλεί τον Ανάδοχο σε συσκέψεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

του έργου κατά τις οποίες θα παρουσιάζει την πρόοδο του έργου, θα συζητούνται προβλήματα ή γενικώς 

θέματα που έχουν προκύψει και θα δίνει οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις. 

Η παραλαβή των Παραδοτέων θα γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 

1. Ο Ο.Α.Ε.Δ. θα συστήσει Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών, σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση. 

Η Επιτροπή θα γνωμοδοτεί για την παραλαβή των επιμέρους τμημάτων του έργου, μετά την 

ολοκλήρωση κάθε φάσης.  

Στην περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές ή της ύπαρξης οποιουδήποτε 

προβλήματος, θα υποχρεούται ο ανάδοχος να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες σε 

χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από την Επιτροπή, εκτιμώντας το εύρος των διορθωτικών 

μέτρων. 

2. Με την ολοκλήρωση παράδοσης – παραλαβής όλων των φάσεων σε κάθε μία Υπηρεσία χωριστά, θα 

υπογράφεται προσωρινό πρωτόκολλο παραλαβής μεταξύ εκπροσώπου του αναδόχου και της 

Επιτροπής Παραλαβής, στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς όλος ο παραλαμβανόμενος 

εξοπλισμός και τα τυχόν προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν. Τα προβλήματα αυτά θα 

πρέπει να επιλυθούν από τον Ανάδοχο εντός 5 εργάσιμων ημερών. 

3. Αφού γίνουν οι προσωρινές παραλαβές σε όλες τις Υπηρεσίες, η ΕΠΠ θα προβεί στους 

απαραίτητους ελέγχους, προκειμένου να αξιολογήσει την ποσοτική και ποιοτική πληρότητα των 

προβλεπομένων παραδοτέων.  

Στην περίπτωση που παρά τις προσπάθειες του αναδόχου εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα 

που καθυστερούν την οριστική παραλαβή, η ΕΠΠ κοινοποιεί εγγράφως τις παρατηρήσεις της στον 

Ανάδοχο σε 15 ημέρες και δίνεται παράταση 1 μηνός για την επίλυση κάθε προβλήματος. 

4. Αν μετά την παρέλευση της παράτασης του 1 μηνός δεν έχουν επιλυθεί τα προβλήματα, τότε ο 

Ο.Α.Ε.Δ. θα διακόψει κάθε καταβολή ποσού, θα κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή από τη σύμβαση 
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αυτή, θα ενεργήσει για την κατάπτωση της καλής εκτέλεσης χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική 

ενέργεια και θα ζητήσει την επιστροφή των ποσών που έχουν καταβληθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο. 

5. Μετά την επίλυση όλων των προβλημάτων και την πλήρη λειτουργία των Υπηρεσιών υπογράφεται 

(εις τετραπλούν) το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής και τον 

εκπρόσωπο του αναδόχου και τον Τεχνικό Υποστήριξης Υπηρεσίας - ΤΥΥ (εφόσον έχει τοποθετηθεί). 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του οριστικού πρωτοκόλλου. 

6. Εάν παρέλθει το προηγούμενο χρονικό διάστημα των 15 εργάσιμων ημερών χωρίς ο Εργοδότης να 

κοινοποιήσει στον Ανάδοχο παρατηρήσεις επί του Παραδοτέου τότε αυτό θεωρείται παραληφθέν. 

Η οριστική παραλαβή του έργου γίνεται από την ΕΠΠ με αντίστοιχη έκθεση ολοκλήρωσης του 

έργου. 

 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 

σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υπό προμήθεια υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 

του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 

3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει, μετά την οριστική παραλαβή και πριν την αποδέσμευση της 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης , εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας του εξοπλισμού το ύψος 
της οποίας θα ανέρχεται στο ποσό των  1,5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.  
Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης όλων των ειδών, δηλ. 

τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ημέρα της οριστικής τους παραλαβής. 
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην 

προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 

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

σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η 

επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 

στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση 

μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 

μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –     Οδηγίες Συμπλήρωσης Ευρωπαϊκού  Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)   

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα νε το άρθρο 79 του ν.4412/16 

υποβάλλεται με την παρακάτω   διαδικασία  :  

 
1) Η αναθέτουσα αρχή :  

α) Δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία) στο διαδικτυακό τόπο : 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el,  το πρότυπο e EEEΣ για τη 

συγκεκριμένη διακήρυξη. 

β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή  του αρχείων τύπου .xml  

και pdf . 

γ) Το αρχείο που εξάγεται σε μορφή τύπου .xml   είναι για τη διευκόλυνση των οικονομικών 

φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας  eEEEΣ της ΕΕ  τη σχετική απάντησή τους 

και  δεν είναι αναγνώσιμο.  

Τα αρχεία αυτά συμπεριλαμβανομένου των υπόλοιπων εγγράφων αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ. 

2) O υποψήφιος οικονομικός φορέας: 

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

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

Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το 

αρχείο .xml του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του Διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ. 

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

έχουν καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Υποχρεωτικά συμπληρώνονται και τα πεδία με την 

ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. 

Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους θα πρέπει να 

συμπληρωθεί το σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ. 

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

Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωσή του σε μορφή 

.pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο .pdf μέσω του 

Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης .pdf). διαφορετικά, μπορεί να 

χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων .pdf που διατίθεται δωρεάν στο 

διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac, O SX ή Linux, τ ο e ΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε 

φυλλομετρητή. 

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

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

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

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

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

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

(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd ). 
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Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμβουλεύονται και τις οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

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

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470

3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403

629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61.   

 

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

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ -      Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί όροι –Απαιτήσεις-Πίνακες 

Συμμόρφωσης 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1 Αντικείμενο –Περιγραφή Έργου 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ  ΠΑΓΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ   και να επιτευχθεί η 

μείωση του λειτουργικού κόστους, η θωράκιση της ασφάλειας και η ανάπτυξη της καινοτομίας, γεγονός 

που θα οδηγήσει στην εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού και στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών 

στους πολίτες.  

Eιδικότερα ο ανάδοχος θα αναλάβει κατ΄ αποκοπή μέσα στα πλαίσια του έργου τα κάτωθι: 

1.    τη μεταφορά του υπό προμήθεια εξοπλισμού στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ 

2. την εγκατάσταση του εξοπλισμού Η/W, S/W τερματικών σταθμών, τοπικών εκτυπωτών, 
παραμετροποίηση δικτύου, καθώς επίσης την εγκατάσταση των εφαρμογών 

3.  τις απαραίτητες εργασίες για τη διασύνδεση των Η/Υ με το δίκτυο δομημένης καλωδίωσης των 

υπηρεσιών 

4.   την αποξήλωση του υπό κατάργηση παλιού εξοπλισμού ο οποίος θα αντικατασταθεί από τον 

εξοπλισμό του παρόντος έργου. Μεταφορά των δεδομένων από τον παλαιό στο νέο εξοπλισμό 

 

Νομικά ή φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή 
αποκλεισμού τους να ορίζουν στην προσφορά τους φυσικό πρόσωπο το οποίο θα είναι 
υπεύθυνο του Έργου καθώς και αναπληρωτή αυτού.  
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1. 2.  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

1.2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ) 
(ΟΧΙ) (ΜΕΓΕΘΟΣ) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ    

 Ο ανάδοχος του έργου αναλαμβάνει κατ' 

αποκοπή μέσα στα πλαίσια του έργου τα 

κάτωθι: 

   

1 Μεταφορά του υπό προμήθεια εξοπλισμού στις 

Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.  

      ΝΑΙ   

2 Την εγκατάσταση του εξοπλισμού H/W, S/W 

τερματικών σταθμών, τοπικών εκτυπωτών, 

παραμετροποίηση δικτύου,   καθώς επίσης την 

εγκατάσταση των εφαρμογών.    

       ΝΑΙ   

3 Απαραίτητες εργασίες για την διασύνδεση των 

Η/Υ με το δίκτυο  δομημένης καλωδίωσης των 

Υπηρεσιών. 

ΝΑΙ   

4 Αποξήλωση του υπό κατάργηση παλαιού 

εξοπλισμού ο οποίος θα αντικατασταθεί από 

τον εξοπλισμό του παρόντος έργου. Μεταφορά 

των δεδομένων από τον παλαιό στο νέο 
εξοπλισμό.  

ΝΑΙ   

 

 

 

1.2.2      ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (Η/Υ) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(ΝΑΙ, ΌΧΙ, 
ΜΕΓΕΘΟΣ) 

     ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (Η/Υ)       

1.1 Αριθμός τεμαχίων 3200     

1.2 Τύπος  All-In-One     

1.3 Χρώμα Όχι λευκό     

1.4 Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο ΝΑΙ     
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1.5 

Το προτεινόμενο σύστημα να είναι σύγχρονης 

τεχνολογίας με ανακοίνωση κυκλοφορίας τους 

τελευταίους 18 μήνες από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού και να κυκλοφορεί 

στην διεθνή αγορά 

NAI 

    

1.6 Επεξεργαστής       

1.7 

Τύπος Τουλάχιστον, 

τεχνολογίας Intel 

Core i5 έβδομης 

(7ης) γενιάς 

(τετραπλού 

πυρήνα) ή 

ισοδύναμο ή 

ανώτερο      

1.8 Ονομαστική συχνότητα ≥ 2.4GHz     

1.9 
Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων και 

εφαρμογών 64 bit ΝΑΙ 
    

1.10 Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή (cores)  ≥ 4     

1.11 Αριθμός Threads ≥ 4     

1.12 Μνήμη Cache ≥ 6MB     

1.13 Μνήμη       

1.14 Προσφερόμενη Μνήμη ≥ 4 GB     

1.15 Μέγιστη Υποστηριζόμενη Μνήμη  ≥ 16 GB     

1.16 Τύπος μνήμης DDR4 ΝΑΙ     

1.17 Ταχύτητα μνήμης σε MHz ≥ 2400     

1.18 Σκληρός Δίσκος       

1.19 Τεχνολογία SATA III     

1.20 Ταχύτητα διαύλου ≥ 6 Gbps     

1.21 Τύπος HDD     

1.22 Προσφερόμενοι εσωτερικοί δίσκοι ≥ 1     

1.23 Ταχύτητα περιστροφής σκληρού δίσκου ≥ 7200 rpm     

1.24 Χωρητικότητα σκληρών δίσκων ≥ 500 GB     

1.25 Ήχος       

1.26 Ενσωματωμένη κάρτα ήχου HD Stereo NAI     

1.27 Ενσωματωμένα στερεoφωνικά ηχεία ΝΑΙ      

1.28 Έξοδοι headphones-out / line-out ≥ 1     

1.29 Κάμερα       

1.30 Ενσωματωμένη  ΝΑΙ     

1.31 High Definition Video ΝΑΙ     

1.32 Υποδοχή Δικτύου       

1.33 Ενσωματωμένη  ΝΑΙ     

1.34 Τύπος RJ-45     

1.35 Πλήθος ≥ 1     

1.36 
Ταχύτητα 

10/100/1000 

Mbps     

1.37 Υποστήριξη Wake-on-LAN ΝΑΙ     
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1.38 Προμήθεια καλωδίου δικτύου (τύπου UTP Cat6) 

μήκους τουλάχιστον 3μ 
ΝΑΙ 

    

1.39 Θύρες USB       

1.40 Αριθμός θυρών USB 3.X  (εξωτερικοί) ≥ 1     

1.41 Αριθμός θυρών USB 2.0 (εξωτερικοί) ≥ 1     

1.42 Συνολικός αριθμός θυρών USB ≥ 3     

1.43 Μονάδα εγγραφής       

1.44 Τύπος DVD +/- RW     

1.45 Αριθμός ≥1     

1.46 Οθόνη       

1.47 Ενσωματωμένη ΝΑΙ     

1.48 Μέγεθος οθόνης  ≥ 21”      

1.49 
Τύπος Ευρεία, επίπεδη , 

αντιθαμβωτική     

1.50 
Τύπος Panel  IPS (In-Plane 

Switching)      

1.51 Τεχνολογίας LED ΝΑΙ     

1.52 

Βέλτιστη ανάλυση ≥  Full High 

Definition 

1920x1080      

1.53 Ψηφιακή έξοδος (HDMI, DisplayPort1.2)  ≥ 1     

1.54 Βάση οθόνης ΝΑΙ      

1.55 Ρύθμιση βάσης, ρυθμιζόμενη κλίση ΝΑΙ      

1.56 Πληκτρολόγιο       

1.57 Να είναι του ιδίου κατασκευαστή με τον 

προσφερόμενο Η/Υ 
ΝΑΙ 

    

1.58 Χρώμα Όχι λευκό     

1.59 Σύνδεση USB     

1.60 
Τύπος 

Ελληνικό 

(QWERTY)     

1.61 Mouse       

1.62 Να είναι του ιδίου κατασκευαστή με τον 

προσφερόμενο Η/Υ 
ΝΑΙ 

    

1.63 Χρώμα Όχι λευκό     

1.64 Σύνδεση USB     

1.65 
Τύπος Οπτικό, 2 

πλήκτρων και 

scroll wheel     

1.66 Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων       

1.67 MS-Windows 10 Professional ΝΑΙ     

1.68 Ubuntu  ΝΑΙ     

1.69 Προεγκαταστημένο λογισμικό       

1.70 

Πιο πρόσφατη έκδοση Ubuntu (με υποστήριξη 

ελληνικών), που υποστηρίζεται από το 

προσφερόμενο hardware 
ΝΑΙ 
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1.71 

Πιο πρόσφατη έκδοση εφαρμογής 

αυτοματισμού γραφείου LibreOffice  (με 

υποστήριξη ελληνικών), που υποστηρίζεται από 

το προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα Ubuntu 
NAI 

    

1.72 

Εφαρμογές / παραμετροποιήσεις ΟΑΕΔ 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Δ/νσης 

Μηχανογράφησης ΟΑΕΔ 
NAI 

    

1.73 Εγγύηση εξοπλισμού       

1.74 

Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα 

προσφερόμενα μέρη, από τον κατασκευαστή 
του εξοπλισμού, για τουλάχιστον  3 έτη με 

απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε 

περίπτωση μη επισκευής της βλάβης πέραν του 

48ώρου αντικατάσταση του εξοπλισμού με 

αντίστοιχο  παρόμοιων δυνατοτήτων,  με 

ευθύνη του αναδόχου 

ΝΑΙ 

    

1.75 
Η  εγγύηση θα βεβαιώνεται με σχετική δήλωση 

του κατασκευαστή ΝΑΙ 
    

1.76 
Ο κατασκευαστής να πληροί τις προδιαγραφές 

ISO9001 ΝΑΙ 
    

1.77 

Ο εξοπλισμός να πληροί τα πρότυπα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης CE και EN60950 ή 

ισοδύναμο ή ανώτερο άλλου διεθνώς 

αναγνωρισμένου οργανισμού 

ΝΑΙ 

    

1.78 
Ο εξοπλισμός να διαθέτει πιστοποίηση Energy 

Star ΝΑΙ 
    

1.79 

Ο εξοπλισμός θα παραδoθεί / εγκατασταθεί στις 

Υπηρεσίες ΟΑΕΔ σύμφωνα με την κατανομή που 

θα υποδείξει ο ΟΑΕΔ 
ΝΑΙ 

    

     

 
 

1.2.3  ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ, 
ΌΧΙ, ΜΕΓΕΘΟΣ) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2 ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ       

2.1 Συνολικός αριθμός τεμαχίων 2000     

2.2 Κατασκευαστής και μοντέλο ΝΑΙ     

2.3 
Να δοθούν οι διαστάσεις (Π mm x B mm x Y 

mm) του προσφερόμενου εκτυπωτή NAI 
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2.4 

Ο προσφερόμενος εκτυπωτής είναι σύγχρονης 

τεχνολογίας με ανακοίνωση κυκλοφορίας τους 

τελευταίους 24 μήνες από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού και κυκλοφορεί 

στην διεθνή αγορά 

ΝΑΙ 

    

2.5 Ασπρόμαυρη εκτύπωση τεχνολογίας Laser NAI     

2.6 Οθόνη LCD ΝΑΙ     

2.7 Μνήμη ≥ 256MB     

2.8 Μέγεθος χαρτιού ≥ A4     

2.9 
Eκτύπωση και σε χαρτί με βάρος 

≥ 120 g/m
2
 (gsm) NAI 

    

2.10 
Yποδοχή χειροκίνητης τροφοδοσίας 

μεμονωμένων φύλλων χαρτιού NAI 
    

2.11 Χωρητικότητα τροφοδότη χαρτιού ≥ 250 φύλλα     

2.12 Ταχύτητα εκτύπωσης σελίδας Α4 (ppm) ≥ 40     

2.13 Ταχύτητα εκτύπωσης πρώτης σελίδας (sec) ≤ 7     

2.14 Ανάλυση εκτύπωσης (dpi) ≥ 1200 x 1200     

2.15 Θόρυβος εκτύπωσης (dBΑ) ≤ 60     

2.16 Kατανάλωση ισχύος κατά την εκτύπωση (Watt) ≤ 850     

2.17 
Μέγιστος αριθμός σελίδων ανά μήνα (Monthly 

Duty Cycle) ≥ 80.000 
    

2.18 Προτεινόμενος όγκος σελίδων ανά μήνα ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     

2.19 
Υποστηριζόμενες γλώσσες εκτύπωσης PCL5e, PCL6,  

PostScript3     

2.20 Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (duplex) NAI     

2.21 
Ενσωματωμένη διεπαφή (θύρα) επικοινωνίας 

Ethernet 10 / 100 / 1000 Base TX NAI 
    

2.22 
Διεπαφή (θύρα) επικοινωνίας USB 2.0 ή 

καλύτερη ΝΑΙ 
    

2.23 

Αυτόματη εναλλαγή εκτυπώσεων μεταξύ 

Ethernet & USB διεπαφών στην περίπτωση 

ταυτόχρονης χρησιμοποίησης και των δύο 

διεπαφών του εκτυπωτή από διαφορετικούς 

Η/Υ 

ΝΑΙ 

    

2.24 

Να παρέχονται τα καλώδια σύνδεσης (μήκους 

τουλάχιστον 3 μ) για τις διεπαφές σύνδεσης 

θύρας USB και θύρας Ethernet (καλώδιο UTP 

Cat6) 

ΝΑΙ 

    

2.25 
Πρωτόκολλα δικτύου TCP/IP IPv4,TCP/IP IPv6, 

HTTP, HTTPS,  SNMP, DHCP, ICMP ΝΑΙ 
    

2.26 
Συμβατά λειτουργικά συστήματα (32-bit και 64-

bit) 
Windows XP, 7, 10, 

Linux (Ubuntu)     

2.27 
Διάρκεια σε σελίδες του εργoστασιακά 

εγκατεστημένου toner βάσει ISO/IEC 19752 NAI 
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2.28 

Διάρκεια σε σελίδες του εργoστασιακά 

εγκατεστημένου τυμπάνου (drum). 

Εάν ο εκτυπωτής δέχεται toner με 

ενσωματωμένο drum η απάντηση είναι: 

"Ενσωματωμένο στο toner" 

ΝΑΙ 

    

2.29 

Εάν ο εκτυπωτής λειτουργεί με διάφορα toner, 

που έχουν διαφορά στην διάρκεια των σελίδων, 

να αναφερθούν οι κωδικοί των toner και η 

διάρκεια σελίδων ανά κωδικό 

ΝΑΙ 

    

2.30 

Αναλώσιμα (toners & drums) ώστε να 

καλύπτεται η εκτύπωση τουλάχιστον 8.000 

σελίδων ανά εκτυπωτή, μαζί με τα αρχικά 

εγκατεστημένα αναλώσιμα 
ΝΑΙ 

    

2.31 
Κωδικός προσφερόμενου γνήσιου toner, πέραν 

του εργοστασιακά εγκατεστημένου ΝΑΙ 
    

2.32 

Διάρκεια σε σελίδες του προσφερόμενου, πέραν 

του εργοστασιακά εγκατεστημένου, γνήσιου 

toner  βάσει ISO/IEC 19752 
ΝΑΙ 

    

2.33 

Αριθμός τεμαχίων προσφερόμενων γνήσιων 

toner, πέραν του εργοστασιακά εγκατεστημένου 

(ανά εκτυπωτή) 
ΝΑΙ 

    

2.34 

Κωδικός προσφερόμενου, πέραν του 

εργοστασιακά εγκατεστημένου, γνήσιου 

τυμπάνου (drum). 

Εάν ο εκτυπωτής δέχεται toner με 

ενσωματωμένο drum η απάντηση είναι: 

"Ενσωματωμένο στο toner" 

ΝΑΙ 

    

2.35 

Διάρκεια σε σελίδες του προσφερόμενου, πέραν 

του εργοστασιακά εγκατεστημένου, γνήσιου 

τυμπάνου (drum). 

Εάν ο εκτυπωτής δέχεται toner με 

ενσωματωμένο drum η απάντηση είναι: 

"Ενσωματωμένο στο toner" 

ΝΑΙ 

    

2.36 

Αριθμός τεμαχίων (ανά εκτυπωτή) 

προσφερόμενου, πέραν του εργοστασιακά 

εγκατεστημένου, γνήσιου τυμπάνου (drum). 

Εάν ο εκτυπωτής δέχεται toner με 

ενσωματωμένο drum η απάντηση είναι: 

"Ενσωματωμένο στο toner" 

ΝΑΙ 

    

2.37 
Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας από τον 

κατασκευαστή του εξοπλισμού ΝΑΙ 
    





 

Σελίδα 63 

2.38 

Υποστήριξη και συντήρηση των εκτυπωτών, 

συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης καλής 

λειτουργίας, με απόκριση εντός 48 ωρών. Σε 

περίπτωση  μη επισκευής της βλάβης πέραν του 

48ώρου αντικατάσταση του εξοπλισμού με 

αντίστοιχο παρομοίων δυνατοτήτων, με ευθύνη 

του αναδόχου 

≥ 3έτη 

    

2.39 
Παροχή των manuals σε έντυπη μορφή ή/και σε 

CD/DVD. ΝΑΙ 
    

2.40 

Παροχή τουλάχιστον ενός (1) CD/DVD για κάθε 

προσφερόμενο λογισμικό, από το οποίο να 

υπάρχει δυνατότητα πλήρους εγκατάστασης του 

απαιτούμενου λογισμικού 

ΝΑΙ 

    

2.41 
Ο κατασκευαστής να πληροί τις προδιαγραφές 

ISO9001 ΝΑΙ 
    

2.42 

Ο εξοπλισμός να πληροί τα πρότυπα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης CE και EN60950 ή 

ισοδύναμο ή ανώτερο άλλου διεθνώς 

αναγνωρισμένου οργανισμού 

ΝΑΙ 

    

2.43 
Ο εξοπλισμός να διαθέτει πιστοποίηση Energy 

Star ΝΑΙ 
    

2.44 

Ο εξοπλισμός θα παραδoθεί / εγκατασταθεί ως 

δικτυακός εκτυπωτής στις Υπηρεσίες ΟΑΕΔ 

σύμφωνα με την κατανομή που θα υποδείξει ο 

ΟΑΕΔ 

ΝΑΙ 

    

 

 

 

1.2.4 ΣΑΡΩΤΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ, ΌΧΙ, 
ΜΕΓΕΘΟΣ) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3 ΣΑΡΩΤΗΣ (SCANNER)       

3.1 Αριθμός σαρωτών 250     

3.2 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής ΝΑΙ     

3.3 Να αναφερθεί το μοντέλο και η σειρά  ΝΑΙ     

3.4 

Ο προσφερόμενος σαρωτής είναι 

σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση 

κυκλοφορίας τους τελευταίους 24 μήνες 

από την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού και κυκλοφορεί στην διεθνή 

αγορά 

ΝΑΙ 

    

3.5 
Να δοθούν οι διαστάσεις  του 

προσφερόμενου σαρωτή (Π mm x B mm x 

Y mm)  

ΝΑΙ 

    

3.6 
Τύπος  Έγχρωμος σαρωτής 

τύπου flatbed     
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3.7 
Τεχνολογία Σάρωσης Charged Coupled 

Device  

(CCD)     

3.8 Πηγή Φωτός LED     

3.9 Οθόνη LCD NAI     

3.10 Μέγεθος εγγράφου προς σάρωση ≥ Α4     

3.11 Αυτόματος τροφοδότης χαρτιού (ADF) ΝΑΙ     

3.12 
Μέγεθος αυτόματου τροφοδότη χαρτιού 

(ADF) 
≥ 50 φύλλα Α4  

    

3.13 
Σάρωση μονής όψης και διπλής όψης 

(duplex) με ένα πέρασμα ΝΑΙ 
    

3.14 Ανάλυση σάρωσης  ≥ 600 dpi     

3.15 
Aνάλυση εξόδου 75 - 600 dpi 

(τουλάχιστον)     

3.16 

Ταχύτητα σάρωσης Ασπρόμαυρο / 

Έγχρωμο 

≥ 20 ppm / 40 ipm 

στα 300dpi     

3.17 

Βάθος χρώματος Input :≥ 48 bits 

Color  

Input: ≥ 16 bits 

Monochrome  

Output: ≥ 24 bits 

Color  

Output: ≥ 8 bits 

Monochrome      

3.18 

Δυνατότητα μαζικής σάρωσης εντύπων 

και ψηφιοποίησή τους στις πλέον 

συνηθισμένες μορφές (formats) εικόνας 

(τουλάχιστον tiff, jpeg) και στη μορφή 

PDF. Να αναφερθεί τυχόν υποστήριξη 

περισσοτέρων μορφών εικόνων 

ΝΑΙ 

    

3.19 
Λειτουργίες Scan to E-mail, Scan to FTP 

Server, Scan to Network Folder ΝΑΙ 
    

3.20 

Η συσκευή πρέπει να διαθέτει κατάλληλο 

σύστημα διάγνωσης κακής τροφοδοσίας, 

(στράβωμα, διπλή τροφοδοσία) 

σταματώντας την σάρωση μέχρι να 

διορθωθεί το πρόβλημα 

ΝΑΙ 

    

3.21 Μέγιστος ημερήσιος κύκλος εργασιών  ≥ 2000      

3.22 
Ενσωματωμένη διεπαφή  επικοινωνίας 

Ethernet τουλάχιστον 10 / 100 Base TX NAI 
    

3.23 Συμβατό με πρότυπα TWAIN και/ή ISIS ΝΑΙ     

3.24 
Κατανάλωση Ισχύος Σαρωτή σε 

λειτουργία (Watt) 
≤ 30 

    

3.25 
Πρωτόκολλα δικτύου TCP/IP IPv4,TCP/IP 

IPv6, HTTP, HTTPS, DHCP, ICMP, SNMP ΝΑΙ 
    

3.26 
Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας από 

τον κατασκευαστή του εξοπλισμού ΝΑΙ 
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3.27 

Υποστήριξη και συντήρηση των σαρωτών, 

συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης 

καλής λειτουργίας, με απόκριση εντός 48 

ωρών. Σε περίπτωση  μη επισκευής της 

βλάβης πέραν του 48ώρου 

αντικατάσταση του εξοπλισμού με 

αντίστοιχο παρομοίων δυνατοτήτων, με 

ευθύνη του αναδόχου 

≥ 3έτη 

    

3.28 
Παροχή των manuals σε έντυπη μορφή 

ή/και σε CD/DVD. ΝΑΙ 
    

3.29 

Παροχή τουλάχιστον ενός (1) CD/DVD για 

κάθε προσφερόμενο λογισμικό, από το 

οποίο να υπάρχει δυνατότητα πλήρους 

εγκατάστασης του απαιτούμενου 

λογισμικού 

ΝΑΙ 

    

3.30 
Ο κατασκευαστής να πληροί τις 

προδιαγραφές ISO9001 ΝΑΙ 
    

3.31 

Ο εξοπλισμός να πληροί τα πρότυπα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης CE και EN60950 ή 

ισοδύναμο ή ανώτερο άλλου διεθνώς 

αναγνωρισμένου οργανισμού 

ΝΑΙ 

    

3.32 
Ο εξοπλισμός να διαθέτει πιστοποίηση 

Energy Star ΝΑΙ 
    

3.33 

Ο εξοπλισμός θα παραδoθεί / 

εγκατασταθεί δικτυακά στις Υπηρεσίες 

ΟΑΕΔ σύμφωνα με την κατανομή που θα 

υποδείξει ο ΟΑΕΔ. 

ΝΑΙ 

    

     

 

 

1.2.5     ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ( NAS) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ, ΌΧΙ, 
ΜΕΓΕΘΟΣ) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ / 
NETWORK ATTACHED STORAGE (NAS)       

4.1 Συνολικός αριθμός τεμαχίων 180     

4.2 Κατασκευαστής και μοντέλο ΝΑΙ     

4.3 Τύπος Rack Mounted     

4.4 Θέσεις δίσκων ≥ 2     

4.5 Hot Swapable Drive ΝΑΙ     

4.6 Πρωτόκολλο επικοινωνίας δίσκων SATA III     

4.7 

Υποστήριξη δίσκων     3.5" SATA HDD 

    2.5" SATA HDD 

    2.5" SATA SSD     
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4.8 
Υποστήριξη αυτόματης λειτουργίας 

backup 
ΝΑΙ 

    

4.9 Εσωτερικό σύστημα αρχείων  EXT4 και/ή BTRFS     

4.10 
Υποστήριξη εξωτερικών συστημάτων 

αρχείων 
ΕΤΧ4, ΕΧΤ3, FAT, 

NTFS     

4.11 Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή ≥ 2     

4.12 
Πρωτόκολλα δικτύου TELNET, SSH, HTTP, 

HTTPS, NFS, FTP, iSCSI, SNMP ΝΑΙ 
    

4.13 

Να παρέχονται 2 καλώδια δικτύου (UTP 

Cat6), μήκους τουλάχιστον 1 μ, για την 

διασύνδεση των θυρών Ethernet 
ΝΑΙ 

    

4.14 Δίσκοι       

4.15 Τεχνολογία Δίσκων HDD     

4.16 Ποσότητα Δίσκων HDD 2     

4.17 Ταχύτητα περιστροφής σκληρού δίσκου ≥ 7200 rpm     

4.18 Χωρητικότητα Δίσκων ≥ 1 ΤB     

4.19 Υποστήριξη RAID 1 (Disk Mirroring) ΝΑΙ     

4.20 Δίκτυο       

4.21 
Θύρα επικοινωνίας Ethernet 10 / 100 / 

1000 Base TX ≥ 2 
    

4.22 
Δυνατότητα Failover μεταξύ Ethernet 

θυρών 
ΝΑΙ 

    

4.23 Μνήμη       

4.24 Μέγεθος μνήμης συστήματος ≥ 1 GB     

4.25 Τύπος μνήμης συστήματος DDR3     

4.26 Διεπαφές      

4.27 Θύρες USB 3.Χ ≥ 2     

4.28 Θύρα eSATA ≥ 1     

4.29 Εγγύηση εξοπλισμού       

4.30 
Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας 

από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού ΝΑΙ 
    

4.31 

Υποστήριξη και συντήρηση του 

εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της 

εγγύησης καλής λειτουργίας, με 

απόκριση εντός 48 ωρών. Σε περίπτωση  

μη επισκευής της βλάβης πέραν του 

48ώρου αντικατάσταση του εξοπλισμού 

με αντίστοιχο παρομοίων δυνατοτήτων, 

με ευθύνη του αναδόχου 

≥ 3έτη 

    

4.32 
Ο κατασκευαστής να πληροί τις 

προδιαγραφές ISO9001 ΝΑΙ 
    

4.33 

Ο εξοπλισμός να πληροί τα πρότυπα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης CE και EN60950 ή 

ισοδύναμο ή ανώτερο άλλου διεθνώς 

αναγνωρισμένου οργανισμού 

NAI 

    

4.34 
Ο εξοπλισμός να διαθέτει πιστοποίηση 

Energy Star NAI 
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4.35 

Ο εξοπλισμός θα παραδoθεί / 

εγκατασταθεί στις Υπηρεσίες ΟΑΕΔ 

σύμφωνα με την κατανομή που θα 

υποδείξει ο ΟΑΕΔ 

ΝΑΙ 

    

     

 

 

 1.2.6 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΔΙΑΛΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΣΗΣ / (UPS) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ, 
ΌΧΙ, ΜΕΓΕΘΟΣ) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΔΙΑΛΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΤΑΣΗΣ / UNINTERRUPTIBLE POWER 
SUPPLY (UPS)       

5.1 Συνολικός αριθμός τεμαχίων 180     

5.2 Κατασκευαστής και μοντέλο ΝΑΙ     

5.3 
Τύπος Voltage and Frequency 

Independent (VFI)     

5.4 Ισχύς ≥ 1500 VA     

5.5 Μέγεθος Tower     

5.6 Αντοχή μπαταρίας(Half load) ≥ 13 mins     

5.7 

Αντοχή μπαταρίας(Full load) 

≥ 4 mins     

5.8 
Αριθμός συνδέσεων εξόδου τύπου 

Schuko ≥ 8     

5.9 Εγγύηση εξοπλισμού       

5.10 
Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας 

από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού ΝΑΙ 
    

5.11 

Υποστήριξη και συντήρηση του 

εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της 

εγγύησης καλής λειτουργίας, με 

απόκριση εντός 48 ωρών. Σε περίπτωση  

μη επισκευής της βλάβης πέραν του 

48ώρου αντικατάσταση του 

εξοπλισμού με αντίστοιχο παρομοίων 

δυνατοτήτων, με ευθύνη του αναδόχου 

≥ 3έτη 

    

5.12 
Ο κατασκευαστής να πληροί τις 

προδιαγραφές ISO9001 NAI 
    

5.13 

Ο εξοπλισμός να πληροί τα πρότυπα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης CE και 

EN60950 ή ισοδύναμο ή ανώτερο 

άλλου διεθνώς αναγνωρισμένου 

οργανισμού 

NAI 

    

5.14 
Ο εξοπλισμός να διαθέτει πιστοποίηση 

Energy Star NAI 
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5.15 

Ο εξοπλισμός θα παραδoθεί / 

εγκατασταθεί στις Υπηρεσίες ΟΑΕΔ 

σύμφωνα με την κατανομή που θα 

υποδείξει ο ΟΑΕΔ. 

ΝΑΙ 

    

     

Οι συμμετέχοντες  συνυποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με την τεχνική τους προσφορά, τα δικαιολογητικά 

και τα λοιπά στοιχεία , που ζητούνται κατά περίπτωση.  

Στη στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 

επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ»  τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 

υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα 

Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή : 

• ΝΑΙ  

• ΟΧΙ 

• ΜΕΓΕΘΟΣ    

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε παραρτήματα της Τεχνικής 

Προσφοράς/ στοιχεία /δικαιολογητικά , το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια ,  

αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και 

λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ,  , που κατά την κρίση του 

υποψήφιου αναδόχου τεκμηριώνουν τα απαιτούμενα  στοιχεία των προδιαγραφών .  

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι  κατά 

το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4, Παράγραφος 4 , κλπ.)   

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία  του παραπάνω  πίνακα και η παροχή όλων 

των πληροφοριών που ζητούνται . Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για 

έστω και ένα από τους όρους  πίνακα τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο.  
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1.3 ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ OAEΔ 

Οι παρακάτω ενδεικτικοί πίνακες, τόσο των Υπηρεσιών όσο και του ανθρώπινου 

δυναμικού, θα επικαιροποιηθούν μετά την υπογραφή της σύμβασης και θα 

ορισθεί η ακριβής κατανομή των υπό προμήθεια ειδών ανά Υπηρεσία. 

 

1.3.1 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

1η ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18 

2η ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15 

ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 3 

ΒΡΕΘ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜ.ΑΡΤΑΣ 8 

ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 7 

ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12 

ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜ.ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 9 

ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜ.ΔΡΑΜΑΣ 12 

ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 6 

ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜ.ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 15 

ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 12 

ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 8 

ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜ.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 8 

ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8 

ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9 

ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜ.ΛΑΡΙΣΑΣ 5 

ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜ.ΜΕΝΙΔΙΟΥ 8 

ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜ.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 7 

ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜ.ΜΟΣΧΑΤΟΥ 11 

ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜ.ΝΑΟΥΣΑΣ 5 

ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜ.ΞΑΝΘΗΣ 11 

ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜ.ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ 6 

ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜ.ΠΑΤΡΑΣ 7 

ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9 

ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜ.ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ 18 

ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜ.ΣΕΡΡΩΝ 17 

ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9 

Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 

Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ ΒΟΛΟΥ 3 

Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 
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Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 1 

Γ.Ε.ΕΙΔΙΚ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝ/ΚΟΥ 1 

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔ.ΑΘΗΝΑΣ 4 

Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 17 

Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α2) 15 

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 21 

Δ/ΝΣΗ ΓΡ/ΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 40 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 50 

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 5 

Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΣΜΟΥ 5 

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 10 

Δ/ΝΣΗ ΜΕΛ.& ΟΡΓ. 53 

Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 39 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 45 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚ.(Α4) 10 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 24 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΕΧ. ΕΠΑΓΓ/ΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3) 13 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Κ' ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 36 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ. 24 

ΕΠΑ.Σ  ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 8 

ΕΠΑ.Σ  ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 5 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 16 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 8 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 5 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 23 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 13 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 11 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 5 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 21 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 13 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 15 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΑΣ ΑΡΤΑΣ 4 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 15 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 16 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 10 
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ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 30 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 17 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 4 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 12 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 17 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΛΑΚΚΙΑΣ 6 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 16 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 18 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 7 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 6 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 6 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 3 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 10 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 13 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 11 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ 14 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΡΕΝΤΗ 7 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 3 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 13 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 2 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 8 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 9 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΧΙΟΥ 7 

ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 

Ι.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 4 

Ι.Ε.Κ ΒΕΡΟΙΑΣ 3 

Ι.Ε.Κ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 3 

Ι.Ε.Κ ΔΡΑΜΑΣ 1 

Ι.Ε.Κ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1 

Ι.Ε.Κ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 3 

Ι.Ε.Κ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 3 

Ι.Ε.Κ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3 
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Ι.Ε.Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3 

Ι.Ε.Κ ΛΑΜΙΑΣ 4 

Ι.Ε.Κ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 3 

Ι.Ε.Κ ΠΑΤΡΑΣ 4 

Ι.Ε.Κ ΡΕΝΤΗ 2 

Ι.Ε.Κ.  ΞΑΝΘΗΣ 2 

Ι.Ε.Κ.  ΣΕΡΡΩΝ 1 

Ι.Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4 

Ι.Ε.Κ. ΒΟΛΟΥ 3 

Ι.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 

Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 

Ι.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ 2 

Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1 

Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 

Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ 2 

Ι.Ε.Κ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 3 

Ι.Ε.Κ. ΠΥΡΓΟΥ 1 

Ι.Ε.Κ. ΡΟΔΟΥ 1 

Ι.Ε.Κ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1 

ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 

ΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 

ΚΕΚ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ 4 

ΚΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 5 

ΚΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 

ΚΕΚ ΛΑΜΙΑΣ 1 

ΚΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 

ΚΕΚ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1 

ΚΠΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 1 

ΚΠΑ2  ΑΘΗΝΩΝ 48 

ΚΠΑ2  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 25 

ΚΠΑ2  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 28 

ΚΠΑ2  ΚΟΡΙΝΘΟΥ 21 

ΚΠΑ2  ΞΑΝΘΗΣ 19 

ΚΠΑ2 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 31 

ΚΠΑ2 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΙΛΙΟΥ 30 

ΚΠΑ2 ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΩΝ 14 

ΚΠΑ2 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 7 

ΚΠΑ2 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 22 

ΚΠΑ2 ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΑ ΙΚΑΡΙΑΣ 3 
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ΚΠΑ2 ΑΓΡΙΝΙΟΥ 29 

ΚΠΑ2 ΑΙΓΑΛΕΩ 22 

ΚΠΑ2 ΑΙΓΙΟΥ 8 

ΚΠΑ2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 5 

ΚΠΑ2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 15 

ΚΠΑ2 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 20 

ΚΠΑ2 ΑΛΜΥΡΟΥ 3 

ΚΠΑ2 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 6 

ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 23 

ΚΠΑ2 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 5 

ΚΠΑ2 ΑΜΦΙΣΣΑΣ 6 

ΚΠΑ2 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 7 

ΚΠΑ2 ΑΡΓΟΥΣ 9 

ΚΠΑ2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ 7 

ΚΠΑ2 ΑΡΝΑΙΑΣ 3 

ΚΠΑ2 ΑΡΤΑΣ 19 

ΚΠΑ2 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ 8 

ΚΠΑ2 ΑΧΑΡΝΩΝ 19 

ΚΠΑ2 ΒΕΡΟΙΑΣ 25 

ΚΠΑ2 ΒΟΛΟΥ 35 

ΚΠΑ2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 10 

ΚΠΑ2 ΓΛΥΦΑΔΑΣ 22 

ΚΠΑ2 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 5 

ΚΠΑ2 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 10 

ΚΠΑ2 ΔΑΦΝΗΣ 21 

ΚΠΑ2 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 5 

ΚΠΑ2 ΔΡΑΜΑΣ 27 

ΚΠΑ2 ΕΔΕΣΣΑΣ 13 

ΚΠΑ2 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 5 

ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 10 

ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 17 

ΚΠΑ2 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 11 

ΚΠΑ2 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 6 

ΚΠΑ2 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 16 

ΚΠΑ2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 29 

ΚΠΑ2 ΘΑΣΟΥ 3 

ΚΠΑ2 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 37 

ΚΠΑ2 ΘΗΒΩΝ 13 

ΚΠΑ2 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2 
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ΚΠΑ2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 31 

ΚΠΑ2 ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13 

ΚΠΑ2 ΚΑΒΑΛΑΣ 13 

ΚΠΑ2 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 19 

ΚΠΑ2 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 25 

ΚΠΑ2 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 8 

ΚΠΑ2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 26 

ΚΠΑ2 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 3 

ΚΠΑ2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 15 

ΚΠΑ2 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 21 

ΚΠΑ2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 18 

ΚΠΑ2 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 24 

ΚΠΑ2 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18 

ΚΠΑ2 ΚΙΑΤΟΥ 6 

ΚΠΑ2 ΚΙΛΚΙΣ 13 

ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ 31 

ΚΠΑ2 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 20 

ΚΠΑ2 ΚΩ 4 

ΚΠΑ2 ΛΑΓΚΑΔΑ 7 

ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ 18 

ΚΠΑ2 ΛΑΡΙΣΑΣ 30 

ΚΠΑ2 ΛΑΥΡΙΟΥ 6 

ΚΠΑ2 ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 14 

ΚΠΑ2 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9 

ΚΠΑ2 ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 5 

ΚΠΑ2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 9 

ΚΠΑ2 ΜΕΓΑΡΩΝ 6 

ΚΠΑ2 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 12 

ΚΠΑ2 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 23 

ΚΠΑ2 Ν.ΙΩΝΙΑΣ 25 

ΚΠΑ2 ΝΑΞΟΥ 6 

ΚΠΑ2 ΝΑΟΥΣΑΣ 5 

ΚΠΑ2 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 7 

ΚΠΑ2 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 17 

ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ 34 

ΚΠΑ2 ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 12 

ΚΠΑ2 ΝΙΓΡΙΤΑΣ 3 

ΚΠΑ2 ΝΙΚΑΙΑΣ 19 

ΚΠΑ2 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 9 
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ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 19 

ΚΠΑ2 ΠΑΡΟΥ 6 

ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ 26 

ΚΠΑ2 ΠΑΤΡΩΝ 32 

ΚΠΑ2 ΠΕΙΡΑΙΑ 30 

ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 22 

ΚΠΑ2 ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ 20 

ΚΠΑ2 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 6 

ΚΠΑ2 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 16 

ΚΠΑ2 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 13 

ΚΠΑ2 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ 29 

ΚΠΑ2 ΠΥΡΓΟΥ 19 

ΚΠΑ2 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 16 

ΚΠΑ2 ΡΟΔΟΥ 22 

ΚΠΑ2 ΣΑΜΟΥ 7 

ΚΠΑ2 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 3 

ΚΠΑ2 ΣΑΠΩΝ 2 

ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ 30 

ΚΠΑ2 ΣΗΤΕΙΑΣ 4 

ΚΠΑ2 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 4 

ΚΠΑ2 ΣΠΑΡΤΗΣ 11 

ΚΠΑ2 ΤΟΥΜΠΑΣ 26 

ΚΠΑ2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 27 

ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 17 

ΚΠΑ2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 13 

ΚΠΑ2 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 22 

ΚΠΑ2 ΧΑΝΙΩΝ 23 

ΚΠΑ2 ΧΙΟΥ 9 

ΚΠΑ2 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 3 

ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ 1 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡ. 26 

ΟΑΕΔ 1 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΡΑΚ 21 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤ.& ΝΗΣΩΝ 51 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 20 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 19 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Κ.& Δ.ΜΑΚΕΔ. 38 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 19 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 29 
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ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΤΕΧΝ.ΜΟΝ.ΛΑΚΚΙΑΣ (ΑΜΕΑ) 11 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠ/ΚΟΥ ΠΡ/ΜΟΥ 3 

ΤΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 1 

Υ.Π.Σ.Ε.Α. 1 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ 70 

Γενικό Άθροισμα 3409 

  
                                  1.3.2.      ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΑΕΔ 

 

ΔΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

COMPUTER ROOM ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Α1 - Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓ. 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

Υ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Α2 - Δ/ΝΣΗ 

ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Α3 - Δ/ΝΣΗ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΠΑΓΓ. 

ΚΑΤΑΡ/ΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Α4 - Δ/ΝΣΗ 

ΠΡΟΓ/ΤΩΝ & 

ΜΕΣΩΝ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Α5 - Δ/ΝΣΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Α6 - Δ/ΝΣΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Β1 - Δ/ΝΣΗ 

ΜΕΛΕΤΩΝ & 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Β2 - Δ/ΝΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Β3 - Δ/ΝΣΗ 

ΟΙΚONOMIKOY 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Β4 - Δ/ΝΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Β5 - Δ/ΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Β6 - Δ/ΝΣΗ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Σ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Β7 - Δ/ΝΣΗ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ & 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Δ/ΝΣΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Δ/ΝΣΗ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Δ/ΝΣΗ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠ.Σ.Ε.Α. 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΥΠΗΡ. ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΥΠΗΡ. ΕΙΔ. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

    

    

ΔΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΒΝΣ ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΒΝΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΒΝΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΒΝΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΒΝΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΒΝΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΒΝΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 

ΒΝΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 

ΧΩΡΙΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΒΝΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
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ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΓΕΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 

ΕΠΑΣ ΑΓ 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 

ΕΠΑΣ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ 

ΡΕΝΤΗ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΕΠΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΕΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΕΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 

ΕΠΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΕΠΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΕΠΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΕΠΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΕΠΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΕΠΑΣ ΡΟΔΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΕΠΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΕΠΑΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΕΠΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΕΠΑΣ ΧΙΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 

ΙΕΚ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ 

ΡΕΝΤΗ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΙΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 
ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΙΕΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 

ΚΕΚ ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗ 

(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ) 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 

ΚΠΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 

ΕΠΑΓΓ. ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 

ΚΠΑ2 ΑΓ 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΙΛΙΟΥ 
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ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 

ΚΠΑ2 ΑΓ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 
ΚΠΑ2 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 
ΚΠΑ2 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

ΡΟΔΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 ΔΑΦΝΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 ΘΗΒΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 ΘΗΡΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 ΙΚΑΡΙΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 ΚΩ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 ΛΑΥΡΙΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 
ΚΠΑ2 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 ΜΕΓΑΡΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 Ν ΙΩΝΙΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 ΝΑΞΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 ΝΙΚΑΙΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 ΠΑΡΟΥ 
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ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 ΠΛ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 ΡΟΔΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 ΣΑΜΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 ΣΥΡΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 ΧΙΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΠ/ΚΟΥ ΠΡ/ΜΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠ. 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ 

ΜΕΡ.ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΕΡ/ΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & 

ΝΗΣΩΝ 

    

ΔΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 
ΒΝΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 
ΒΝΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 
ΒΝΣ ΞΑΝΘΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 
ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 

ΕΠΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛ

ΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 
ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 
ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 
ΕΠΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 
ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 
ΕΠΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
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ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 
ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 
ΙΕΚ ΔΡΑΜΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 
ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 
ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 
ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 
ΙΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 
ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 

ΚΠΑ2 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛ

ΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 

ΚΠΑ2 

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΠΑ2 ΔΡΑΜΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΚΠΑ2 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΚΠΑ2 ΘΑΣΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΚΠΑ2 ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΚΠΑ2 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΠΑ2 ΝΙΓΡΙΤΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΠΑ2 ΞΑΝΘΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΠΑ2 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΠΑ2 ΣΑΠΠΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 

ΚΠΑ2 

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 

ΚΠΑ2 

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΕΡ/ΚΗ 

ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
& ΘΡΑΚΗΣ 
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ΔΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΒΝΣ ΑΡΤΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΒΝΣ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΒΝΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΑΣ ΑΡΤΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΠΑ2 ΑΡΤΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΚΠΑ2 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΠΑ2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΠΑ2 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΠΑ2 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΠΑ2 ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΠΑ2 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΜΕΡ.ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

    

ΔΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΝΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΝΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΝΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΚΟ ΒΟΛΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΣ ΒΟΛΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
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ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΠΑ2 ΑΛΜΥΡΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΠΑ2 ΒΟΛΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΠΑ2 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΠΑ2 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΚΠΑ2 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΠΑ2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΚΠΑ2 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΠΑ2 ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΠΑ2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΜΕΡ.ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

    

ΔΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1Η ΕΠΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

2Η ΕΠΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΒΝΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΚΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
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ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΠΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΕΠΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΕΠΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΕΠΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΕΠΑΣ ΛΑΚΚΙΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΠΑΣ 

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΠΑΣ 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΙΕΚ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΠΑ2 25ΗΣ 
ΜΑΡΤΙΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΠΑ2 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΠΑ2 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΠΑ2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΠΑ2 ΑΡΝΑΙΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΠΑ2 ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΠΑ2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΠΑ2 

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΠΑ2 ΕΔΕΣΣΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΠΑ2 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΠΑ2 ΙΩΝΙΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΠΑ2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΠΑ2 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΠΑ2 ΚΙΛΚΙΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΠΑ2 ΛΑΓΚΑΔΑ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΠΑ2 ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΠΑ2 ΝΕΩΝ 

ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΠΑ2 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΠΑ2 

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΠΑ2 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΠΑ2 ΤΟΥΜΠΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΠΑ2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ 

ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΤ. 
ΜΟΝ. ΛΑΚΚΙΑΣ 

(ΑΜΕΑ) 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΕΚ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΕΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

ΜΕΡ.ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ 

ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

    

ΔΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΕΠΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ 
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ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΚΠΑ2 ΑΓ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΚΠΑ2 

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΚΠΑ2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΚΠΑ2 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΚΠΑ2 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΚΠΑ2 ΣΗΤΕΙΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΚΠΑ2 ΧΑΝΙΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ 

ΚΡΗΤΗΣ 

ΜΕΡ.ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ 

ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΒΝΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΒΝΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΒΝΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΒΝΣ ΠΑΤΡΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΓΕΚΟ ΠΑΤΡΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ 
ΕΠΑΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ 
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ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΕΚ ΠΥΡΓΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ 
ΚΠΑ2 ΑΓ ΑΝΔΡΕΑ 

ΠΑΤΡΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΚΠΑ2 ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΚΠΑ2 ΑΙΓΙΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΚΠΑ2 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΚΠΑ2 ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ 
ΚΠΑ2 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΚΠΑ2 ΑΡΓΟΥΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΚΠΑ2 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΚΠΑ2 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΚΠΑ2 ΚΙΑΤΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΚΠΑ2 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΚΠΑ2 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ 
ΚΠΑ2 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΚΠΑ2 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΚΠΑ2 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΚΠΑ2 ΠΑΤΡΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΚΠΑ2 ΠΥΡΓΟΥ 
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ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΚΠΑ2 ΣΠΑΡΤΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ 

ΜΕΡ.ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ 

  ΔΟΜΗ 

Μ. ΣΥΝΟΛΟ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Μ. ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΕΡ/ΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & 

ΝΗΣΩΝ 

Μ. ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΕΡ/ΚΗ 

ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
& ΘΡΑΚΗΣ 

Μ. ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

Μ. ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Μ. ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Μ. ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ 

ΚΡΗΤΗΣ 

Μ. ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ 

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III              Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ (CPV) 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

1. H/Y  ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

30213000-5 

ΤΕΜΑΧΙΟ 3200     

2. ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

30232100-5 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2000     

3. SCANNER 

(ΣΑΡΩΤΗΣ) 

30216110-0 

ΤΕΜΑΧΙΟ 250     

4. ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΔΙΑΚΤΥΑΚΗΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

(ΝΑS)  

48800000-6 

ΤΕΜΑΧΙΟ 180     

5. ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΑΔΙΑΛΛΕΙΠΤΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΣΗΣ 

(UPS)  

31154000-0 

ΤΕΜΑΧΙΟ 180     

6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

60000000-8 

ΕΡΓΟ 1     

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

   

 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη  επιβάρυνση για παράδοση και 

εγκατάσταση του εξοπλισμού, στον τόπο που ορίζει η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ σύμφωνα με την παραγρ. 5.1. της Διακήρυξης), ήτοι :  

Τρόπος Α ………………… ή  

Τρόπος Β  ………………. 

  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:…………………………………………… 

                                                                             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………… 

 

                                                                                    ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

Α. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Χρηματοδοτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) ......................................... 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  μέχρι του ποσού 

των ευρώ  ………………………… υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ........................ 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ......................... 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, 

εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη  

της (Αναθέτουσας Αρχής), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος 

σύμβασης)”/ για το «……..» 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στις ανωτέρω απορρέουσες 

υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 

ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 

εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 

στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα 

με το άρθρο ....... της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας 

υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε 

το δικαίωμα να εκδίδουμε 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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Β. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

Εκδότης : (πλήρης  επωνυμία Πιστωτικού ή Χρηματοδοτικού  Ιδρύματος) ………………….. 

Ημερομηνία Έκδοσης:…………………. 

Προς: (πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής) ………………….. 

Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής) …………………………………..  

Εγγύηση μας  υπ’ αριθμ. ………………….ποσού …………….. ΕΥΡΩ   
 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως μέχρι του ποσού 

των ευρώ  _______  υπέρ του : 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) …………………… 

ΑΦΜ: ………………………….(διεύθυνση)…………………………………………………….., ή  

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) …………………….., ΑΦΜ 

…………………………………….(διεύθυνση) ……………………………………………………ή ,   

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]:  των φυσικών / νομικών προσώπων ………………. 

α) (πλήρη επωνυμία) …………………………., ΑΦΜ……………..(διεύθυνση) ………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) …………………………., ΑΦΜ……………..(διεύθυνση) ………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) …………………………., ΑΦΜ……………..(διεύθυνση) ………………….. 

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας )  

ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρων υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 

της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας ,  

για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης , 

σύμφωνα με την (αριθμό/ ημερομηνία)…………………Διακήρυξης………………………………της 

Αναθέτουσας Αρχής .  

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε τρείς (3) ήμερες από την  απλή έγγραφη ειδοποίηση σας .  

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

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε  υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί,  

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων, που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

                                                     

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (Σχέδιο σύμβασης) 

                                                             

                                                            ΣΣ  ΥΥ  ΜΜ  ΒΒ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  

  

ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ,,  ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΝΝΑΑ  ΚΚΑΑΛΛΥΥΦΦΘΘΟΟΥΥΝΝ    ΠΠΑΑΓΓΙΙΕΕΣΣ  

ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  ΟΟΑΑΕΕΔΔ  

 

                                                                      Νο ……/2018 

                                     Αριθμός Φακέλου …../18,  Δ/ξη  …../18 

Στον Άλιμο Αττικής, σήμερα, την ……….. του μηνός …………. 2018 και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 

1. Του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου 

(Ν.Π.Δ.Δ.), που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 8, και εκπροσωπείται νόμιμα από την 

Διοικήτρια του και  Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου, Μαρία Καραμεσίνη του Αριστείδη και για την 

υπογραφή της παρούσας από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης Στυλιανό Κλάδη του 

Αντωνίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 190789/3-6-2002 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και καταχωρήθηκε στο Φ.Ε.Κ. 754/19-6-2002 (καλούμενος στο εξής χάριν συντομίας ο «Ο.Α.Ε.Δ.») 

και  

2. Της ……………………….…………….εταιρείας με την επωνυμία «……………………………..»  και με δ.τ. «……………………..» 

(ΑΦΜ …………………. – Δ.Ο.Υ…………………..) που εδρεύει στο ……………….,  όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την 

υπογραφή της παρούσας από ……………………………….(εφεξής καλουμένης ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ») 

 

Αφού έλαβαν υπόψη τους ότι: 

Α. Ο ΟΑΕΔ ενδιαφέρεται για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού ήτοι Η/Υ, 

εκτυπωτών, σαρωτών, συσκευών δικτυακής αποθήκευσης και συσκευών αδιάλειπτης παροχής τάσης 

προκειμένου να καλυφθούν πάγιες ανάγκες των Υπηρεσιών του Οργανισμού. 

Β. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ διαθέτει επαρκή επαγγελματική εμπειρία στην προμήθεια αντίστοιχων ειδών.  

Γ. Με την   υπ’ αριθ…………………………………………… απόφαση    του Δ.Σ. του Οργανισμού, με την οποία  

εγκρίθηκε  η προκήρυξη  Ανοικτού  Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς  Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την  

ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού 

προκειμένου να καλυφθούν πάγιες ανάγκες των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ», προϋπολογισμού «3.635.190,00€»  

πλέον του ΦΠΑ 24% ήτοι «4.507.635,60€»  συμπ. του ΦΠΑ 24%. 
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Δ. Με την υπ’ αριθ………../……/….-……-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. κατακυρώθηκε στον ΑΝΑΔΟΧΟ η 

ανάθεση της προμήθειας - υπηρεσίας με τον τίτλο «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενεργού 

εξοπλισμού προκειμένου να καλυφθούν πάγιες ανάγκες των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ» σύμφωνα με τους όρους 

της υπ’ αριθμ …../2018 προκήρυξη  του Ο.Α.Ε.Δ., της προσφοράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και της παρούσας σύμβασης.  

Κατ’ ακολουθία των παραπάνω συνομολογείται μεταξύ των συμβαλλομένων τούτων (ΟΑΕΔ και ΑΝΑΔΟΧΟΥ) η 

ακόλουθη σύμβαση η οποία διέπεται από όλους τους όρους που περιέχονται : 

1. Στην παρούσα Σύμβαση. 

2. Στην υπ’ αριθ. ……/2018 Προκήρυξης του ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου  διεθνούς  διαγωνισμού 

και των σχετικών συνοδευτικών τευχών (Παράρτημα Α) 

3. Στις υποβληθείσες προσφορές (Τεχνική και Οικονομική) του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (Παράρτημα Β και Γ)  

Σε περίπτωση ασυμφωνίας όρων θα υπερισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας  (1) η παρούσα σύμβαση, (2) η 

υπ’ αριθμ. ……/2018 προκήρυξη  του ανοιχτού Ηλεκτρονικού  διεθνούς διαγωνισμού και οι επ’  αυτής 

διευκρινίσεις και (3) η Προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Όλους τους ανωτέρω όρους δηλώνει ρητά ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ότι 

αποδέχεται εξ ολοκλήρου και ανεπιφύλακτα ως ουσιώδεις όρους της παρούσας σύμβασης.  

Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από όλους τους όρους (ειδικούς και γενικούς) και το νομικό πλαίσιο που 

αναφέρονται στην υπ’αριθμ. ………/2018  Προκήρυξης καθώς και  στις διατάξεις : 

1. Της υπ’ αριθμ. …………………………………….απόφασης   του ΔΣ  του ΟΑΕΔ με την οποία εγκρίθηκε  το σχέδιο 

της προκήρυξης του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού διαγωνισμού.   

2. Της υπ’ αριθμ. ………/…../2018 κατακυρωτικής απόφασης του ΔΣ  του ΟΑΕΔ με την οποία ανατέθηκε στον 

Ανάδοχο η «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού προκειμένου να καλυφθούν 

πάγιες ανάγκες των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ», σύμφωνα με τους όρους της οικείας προκήρυξης της 

προσφοράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και της παρούσας σύμβασης 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα σύμβαση ο Ο.Α.Ε.Δ. αναθέτει στον ΑΝΑΔΟΧΟ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει, έναντι του 

τιμήματος που ορίζεται στην παρούσα την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ  ΠΑΓΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ   

προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση του λειτουργικού κόστους, η θωράκιση της ασφάλειας και η 

ανάπτυξη της καινοτομίας, γεγονός που θα οδηγήσει στην εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού και στην 

παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες.  
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Eιδικότερα ο ανάδοχος θα αναλάβει, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας,  κατ΄ αποκοπή μέσα στα 

πλαίσια του έργου τα κάτωθι: 

1.    τη μεταφορά του υπό προμήθεια εξοπλισμού στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ 

2. την εγκατάσταση του εξοπλισμού Η/W, S/W τερματικών σταθμών, τοπικών εκτυπωτών, 

παραμετροποίηση δικτύου, καθώς επίσης την εγκατάσταση των εφαρμογών 

3.  τις απαραίτητες εργασίες για τη διασύνδεση των Η/Υ με το δίκτυο δομημένης καλωδίωσης των 

υπηρεσιών 

4.   την αποξήλωση του υπό κατάργηση παλιού εξοπλισμού ο οποίος θα αντικατασταθεί από τον 

εξοπλισμό του παρόντος έργου. Μεταφορά των δεδομένων από τον παλαιό στο νέο εξοπλισμό 

Η ανάδειξη αναδόχου έγινε με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 

 σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ .  

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση  να παραδώσει  και να εγκαταστήσει στις κατά τόπους 

υπηρεσίες του Οργανισμού τα προκηρυχθέντα είδη σύμφωνα με τον πίνακα υπηρεσιών, όπως ορίζεται 

στην υπ’ αρ.    ……….…………./2018 Διακήρυξη του Ο.Α.Ε.Δ.  

Οι ενδεικτικοί πίνακες που επισυνάπτονται στη διακήρυξη, τόσο των Υπηρεσιών όσο και του 

ανθρώπινου δυναμικού, θα επικαιροποιηθούν μετά την υπογραφή της σύμβασης και θα ορισθεί η 

ακριβής κατανομή των υπό προμήθεια ειδών ανά Υπηρεσία. 

Επίσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας του 

εξοπλισμού για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την παραλαβή τους, με απόκριση από την επόμενη εργάσιμη  

ημέρα.  Σε περίπτωση μη επισκευής της βλάβης πέραν του 48ωρου ο ανάδοχος υποχρεούται να 

αντικαταστήσει τον εξοπλισμό με αντίστοιχο παρόμοιων δυνατοτήτων.  

Ρητά ορίζεται ότι ο κατασκευαστής του εξοπλισμού πληροί τις προδιαγραφές ISO 9001. 

Επίσης ο εξοπλισμός πρέπει να πληροί τα πρότυπα της Ε.Ε. CE και EN60950 ή ισοδύναμο ή ανώτερο άλλου 

διεθνώς αναγνωρισμένου Οργανισμού και να διαθέτει πιστοποίηση ENERGY STAR 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  έξι (6) μήνες από την υπογραφή της ήτοι από …………….έως 

…………………………. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΙΜΗΜΑ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την εκτέλεση του συνόλου της προμήθειας-υπηρεσίας που αναφέρονται στην 

παρούσα σύμβαση έναντι του συνολικού ποσού των ……………………………………………………………ευρώ (….. €) πλέον 
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του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%,  συνολικά ………………………………………….. (…………………… €), σύμφωνα  με την 

υπ΄αριθ. ……../2018 Προκήρυξη  και με την Οικονομική Προσφορά του, που επισυνάπτεται στην παρούσα  ως 

Παράρτημα Γ΄ και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με αυτή,  έναντι εκδόσεως από τον ΑΝΑΔΟΧΟ του 

σχετικού τιμολογίου. 

Ο ανάδοχος εγγυάται την ακρίβεια της ως άνω τιμής των ως άνω ειδών , ρητά δε παραιτείται από οποιαδήποτε 

αξίωση αναπροσαρμογής της τιμής αυτών για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 

Η ως άνω τιμή περιλαμβάνει την υλοποίηση του συνόλου της προμήθειας-υπηρεσίας και αφορά στα κάθε 

είδους έξοδα, δαπάνες, επιβαρύνσεις, αμοιβές (τρίτων, προσωπικού, συνεργατών), όπως και την αμοιβή του 

Αναδόχου, στο πλαίσιο υλοποίησης των όρων της παρούσας σύμβασης.   

Με την εξόφληση  της ως άνω τιμής εξαντλείται κάθε υποχρέωση του ΟΑΕΔ έναντι του αναδόχου και ο 

τελευταίος ουδεμία απαίτηση έχει ή διατηρεί κατά του ΟΑΕΔ. 

Στην ως άνω τιμή περιλαμβάνεται και η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας του εξοπλισμού για τρία (3) έτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με ένα από τους κάτωθι τρόπους  :  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας - υπηρεσίας  

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50 % της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. , με 

την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου ποσοστού 50% μετά την οριστική 

παραλαβή της προμήθειας-υπηρεσίας. 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που 

καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.  

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

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

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

έλεγχο και την πληρωμή.  

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

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

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

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 
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από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 

και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

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

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

δ)     οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται  στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και στην επ’αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ  
 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού που αφορά σε προμήθεια υλικών  και 8% που αφορά σε  

υπηρεσία .  

Για την παρακράτηση αυτή θα δοθεί βεβαίωση από την υπηρεσία μας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί από 

τον προμηθευτή κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσής του.  

Στις περιπτώσεις αποστολής χρημάτων σε προμηθευτές, τα έξοδα της Τράπεζας βαρύνουν τους 

δικαιούχους.  

 

Άρθρο 6 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Σύμφωνα με τους επικαιροποιημένους πίνακες των Υπηρεσιών του Οργανισμού και του Ανθρώπινου 

Δυναμικού.  

Άρθρο 7 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ 

1. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να παραδοθεί και εγκατασταθεί  με ευθύνη του αναδόχου στις κατά 

τόπους Υπηρεσίες.  

Πριν τη μεταφορά και  εγκατάσταση του εξοπλισμού θα πρέπει να έχει προηγηθεί αναγνώριση των χώρων 

από ειδικό τεχνικό του αναδόχου, ώστε να επισημανθούν και να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά 

προβλήματα υποδομής (τροφοδοσία/ ασφάλεια). 

Ο εξοπλισμός μεταφέρεται και τοποθετείται από το ειδικό τεχνικό προσωπικό του αναθέτοντος σε κάθε 

Υπηρεσία, συνδέεται με το τοπικό δίκτυο, ενώ ακολουθεί έλεγχος καλής λειτουργίας και πλήρους 

εγκατάστασης όλων των προσφερόμενων λογισμικών και ορθή λειτουργία των εφαρμογών του 

Οργανισμού. 

Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, θα συσταθεί με απόφαση του Διοικητή 

του Ο.Α.Ε.Δ. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (Ε.Π.Π), η οποία θα έχει τη συνολική 

εποπτεία της πορείας των εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα κατευθύνει και 

θα συντονίζει το έργο.  

Ο Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης των εργασιών θα συνεργάζεται στενά με την Ε.Π.Π και τον 

υπεύθυνο του έργου και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο του συντονισμού 
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και ελέγχου. Βασική δραστηριότητα της Ε.Π.Π θα είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος των 

προσφερόμενων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, ώστε αυτές να μην αποκλίνουν από τα προβλεπόμενα 

επίπεδα πληρότητας και ποιότητας. 

Η Επιτροπή θα έχει το δικαίωμα να προσκαλεί τον Ανάδοχο σε συσκέψεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

του έργου κατά τις οποίες θα παρουσιάζει την πρόοδο του έργου, θα συζητούνται προβλήματα ή γενικώς 

θέματα που έχουν προκύψει και θα δίνει οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση  αποδοχής των επιτόπιων ελέγχων από την Ε.Υ.Δ του ΕΤΠΑ 

καθώς και τα άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργανα  σύμφωνα με την 221846/06.05.2005  απόφαση ένταξης της 

πράξης και μετά από έγκαιρη ενημέρωση περί του σκοπού του επικείμενου ελέγχου από την Ε.Υ.Δ. 

Η παραλαβή των Παραδοτέων θα γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 

1. Ο Ο.Α.Ε.Δ. θα συστήσει Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών, σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση. 

Η Επιτροπή θα γνωμοδοτεί για την παραλαβή των επιμέρους τμημάτων του έργου, μετά την ολοκλήρωση 

κάθε φάσης.  

Στην περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές ή της ύπαρξης οποιουδήποτε 

προβλήματος, θα υποχρεούται ο ανάδοχος να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες σε χρονικό 

διάστημα που θα καθοριστεί από την Επιτροπή, εκτιμώντας το εύρος των διορθωτικών μέτρων. 

2. Με την ολοκλήρωση παράδοσης – παραλαβής όλων των φάσεων σε κάθε μία Υπηρεσία χωριστά, θα 

υπογράφεται προσωρινό πρωτόκολλο παραλαβής μεταξύ εκπροσώπου του αναδόχου και της Επιτροπής 

Παραλαβής , στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς όλος ο παραλαμβανόμενος εξοπλισμός και τα τυχόν 

προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν. Τα προβλήματα αυτά θα πρέπει να επιλυθούν από τον 

Ανάδοχο εντός 5 εργάσιμων ημερών. 

3. Αφού γίνουν οι προσωρινές παραλαβές σε όλες τις Υπηρεσίες, η ΕΠΠ θα προβεί στους απαραίτητους 

ελέγχους, προκειμένου να αξιολογήσει την ποσοτική και ποιοτική πληρότητα των προβλεπομένων 

παραδοτέων.  

Στην περίπτωση που παρά τις προσπάθειες του αναδόχου εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα που 

καθυστερούν την οριστική παραλαβή, η ΕΠΠ κοινοποιεί εγγράφως τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο σε 

15 ημέρες και δίνεται παράταση 1 μηνός για την επίλυση κάθε προβλήματος. 

4. Αν μετά την παρέλευση της παράτασης του 1 μηνός δεν έχουν επιλυθεί τα προβλήματα, τότε ο Ο.Α.Ε.Δ. θα 

διακόψει κάθε καταβολή ποσού, θα κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή από τη σύμβαση αυτή, θα 

ενεργήσει για την κατάπτωση της καλής εκτέλεσης χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια και θα 

ζητήσει την επιστροφή των ποσών που έχουν καταβληθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο. 

5. Μετά την επίλυση όλων των προβλημάτων και την πλήρη λειτουργία των Υπηρεσιών υπογράφεται (εις 

τετραπλούν) το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής και τον εκπρόσωπο του 

αναδόχου και τον Τεχνικό Υποστήριξης Υπηρεσίας - ΤΥΥ (εφόσον έχει τοποθετηθεί). Η εγγύηση καλής 

λειτουργίας αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του οριστικού πρωτοκόλλου. 
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6. Εάν παρέλθει το προηγούμενο χρονικό διάστημα των 15 εργάσιμων ημερών χωρίς ο Εργοδότης να 

κοινοποιήσει στον Ανάδοχο παρατηρήσεις επί του Παραδοτέου τότε αυτό θεωρείται παραληφθέν. 

Η οριστική παραλαβή του έργου γίνεται από την ΕΠΠ με αντίστοιχη έκθεση ολοκλήρωσης του έργου. 

 

Άρθρο 8 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει καταθέσει την υπ’ αριθ. ………………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων 

της σύμβασης της Τράπεζας……………………….,  το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 

συνολικής συμβατικής αξίας  της προμήθειας-υπηρεσίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι 

εγγυητική επιστολή ποσού € ……………………..€  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. ……./2018 

προκήρυξη.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ με την λήξη της σύμβασης και εφόσον 

τηρήθηκαν όλοι οι όροι της παρούσας και την εκκαθάριση του συνόλου των απαιτήσεων από τα εδώ 

συμβαλλόμενα μέρη  

 

Άρθρο 9 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει, μετά την οριστική παραλαβή και πριν την αποδέσμευση της 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης , εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας του εξοπλισμού το ύψος 

της οποίας θα ανέρχεται στο ποσό των  1,5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.  

Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης όλων των ειδών, δηλ. 

τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ημέρα της οριστικής τους παραλαβής. 

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

αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 

στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 

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

σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 

επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 

στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση 

μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 
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μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο. 

 

Άρθρο 10 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (άρθρο 203 Ν.4412/2016): 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 (μη υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού), 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, 

γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την 

σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 

σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή 

κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και 

περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας 

προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της 

διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που 

τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση 

της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου 

προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

 

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β)    Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 

ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 

προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
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προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε 

φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 

επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

 

Άρθρο 11 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

Αν η προμήθεια  παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του 

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο  
5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση ή αντικατάσταση των 

υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 

λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, 

για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 

καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 

επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον 

κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.  

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 

απαιτούμενο ποσό. 

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

μέλη της ένωσης. 

 
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 

αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

 

Άρθρο 12  

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
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Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

 

Άρθρο 13  

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

Ρητά συμφωνείται ότι η παρούσα σύμβαση καθώς και όλα τα Παραρτήματα που επισυνάπτονται και αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα αυτής, συνιστούν την πλήρη συμφωνία των μερών και υπερισχύουν κάθε άλλης 

προηγούμενης συμφωνίας, συμπληρωματικής ή παράλληλης, γραπτής ή προφορικής ή δήλωσης γραπτής ή 

προφορικής των μερών.  

 

Άρθρο 14 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση της παρούσας σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου (άρθρο 201 του Ν. 4412/2016), η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.  

 

Άρθρο 15 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

Ο ανάδοχος δε δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλω ή εν μέρει στα 

δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Απαγορεύεται η εκχώρηση από 

τον ΑΝΑΔΟΧΟ σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του  που απορρέουν από την 

παρούσα σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ο.Α.Ε.Δ., εκτός  του ληξιπρόθεσμου 

μέρους της αμοιβής του, το οποίο μπορεί με έγκριση του Ο.Α.Ε.Δ να εκχωρήσει σε τράπεζα της επιλογής του. 

 

Άρθρο 16 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Καθ΄όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιεί σε τρίτους χωρίς τη γραπτή 

συγκατάθεσή του Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση 

των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  

 

Άρθρο 17 

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

Η παρούσα σύμβαση καθώς και κάθε διαφορά που απορρέει από αυτήν διέπεται από τις διατάξεις του 

Ελληνικού Δικαίου. 





 

Σελίδα 102 

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 

εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, ο ΟΑΕΔ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη 

φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αποκλειστικά 

αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθ. ………………../2017 Διακήρυξης, όπως και οι όροι της Τεχνικής και 

Οικονομικής Προσφοράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που όλα επισυνάπτονται στην παρούσα ως Παραρτήματα και 

αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής. 

 

Σε πίστωση των ανωτέρω συμφωνηθέντων συντάχθηκε το παρόν σε τέσσερα (4)  όμοια πρωτότυπα και αφού 

διαβάστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως, έλαβε ο πρώτος των συμβαλλομένων τρία (3) και ο δεύτερος ένα 

(1). 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΔ                     Για τoν ‘ΑΝΑΔΟΧΟ’’  

______________________                                                                                         ____________________ 

  

Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης                                   

Υποστήριξης  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Προκήρυξη  υπ’ αριθ. …../2018 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνική Προσφορά και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  
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