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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 
«ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» 

Ταχυδρομική διεύθυνση  Γεωργίου Παπανδρέου 2 
Πόλη  Ερμούπολη 

Ταχυδρομικός Κωδικός  84100 

Χώρα1  Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS2  EL422 

Τηλέφωνο  2281360342 

Φαξ  2281360570 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο   akampani@vardakeio.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες3   Άννα Καμπάνη 

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

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)4   

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι   Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου αποτελεί μη κεντρική Κυβερνητική Αρχή 
και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης, 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών Υγείας 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 5  

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 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
Είδος διαδικασίας  

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

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης6 

Η παρούσα σύμβαση  χρηματοδοτείται από Πιστώσεις  του Προγράμματος Δημοσίων  Επενδύσεων  (αριθ. 
ενάριθ. έργου 2017ΣΕ09100018) 

                                                            
1  Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  
2  Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  
3  Συμπληρώνεται  το  όνομα,  η  διεύθυνση,  ο  αριθμός  τηλεφώνου  και  τηλεομοιοτυπικού  μηχανήματος  (FAX),  η  διεύθυνση 

ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (e‐mail)  της υπηρεσίας που διενεργεί  τον διαγωνισμό,  καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος  της 
υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

4  Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων   
5  Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 
6  Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι προμήθεια και εγκατάσταση  ΤπΕ για την αναβάθμιση των υποδομών των  

διασυνδεόμενων Γ.Ν. Σύρου και Γ.Ν‐Κ.Υ. Νάξου. 

 Τα προς προμήθεια  είδη  κατατάσσονται στους ακόλουθους  κωδικούς  του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :  

48000000‐8  Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 

30232110‐8  Εκτυπωτές λέιζερ 

30213000‐5  Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

Τα ανωτέρω μπορούν να περιγραφούν και υπό μορφή πίνακα ενώ η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα 

 

 

Ο μέγιστος  αριθμός  ΤΜΗΜΑΤΩΝ  που  μπορεί  να  ανατεθεί  σε  έναν  προσφέροντα  ορίζεται  σε 4  (όλα  τα 
τμήματα).  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των   360.838,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:   290.998,39 €  ΦΠΑ : 69.839,61 €). 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε  120 ημέρες 

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

Η  σύμβαση  θα  ανατεθεί  με  το  κριτήριο  της  πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομική  άποψη  προσφοράς, 
βάσει 7 της τιμής 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως8: 

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

                                                            
7  Άρθρο 86 ν.4412/2016  
8  Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 

Τμήμα α/α 
Συστήματος 

Είδος cpv: Προϋπολογισμός 
με ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 1 68519 Η/Υ 30213000‐5 220.440,00€ 

ΤΜΗΜΑ 2 68520 Εκτυπωτές 30232110-8 96.678,00€ 

ΤΜΗΜΑ 3 68521 Ηλεκτρονική Διαχείριση  Εγγράφων 48000000-8 20.000,00€ 

ΤΜΗΜΑ 4 68523 Voice Gateway/Καταγραφικό 166 48000000-8 23.720,00€ 

  ΣΥΝΟΛΟ  360.838,00 € 
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 του  ν.  4314/2014  (Α'  265)9,  “Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή  αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)  Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17  του 
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L  156/16.6.2012)  στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 ‐2013», 

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

 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,   

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

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

 του ν. 4013/2011  (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 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”, 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)10  

 του ν. 3548/2007  (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

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

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

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

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

 του  ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ  νομικών προσώπων  εποπτευόμενων από  το  Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 
81 /4‐4‐2005), όπως ισχύει σήμερα.  

 του  Ν.  3580/2007  «Προμήθειες  Φορέων  εποπτευόμενων  από  το  Υπουργείο  Υγείας  και  Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18‐6‐2007) όπως ισχύει σήμερα. 

 Του N. 4498/2017 «Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ ……..και 
άλλες  διατάξεις»  Άρθρο  19  παρ.  2  (Εξαίρεση  ένταξης  προμηθειών  και  υπηρεσιών  που 
χρηματοδοτούνται από ΠΔΕ και ΕΣΠΑ από το ΠΠΥΦΥ). 

                                                            
9  Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
10  Ειδικά  η  υποχρέωση  δημοσίευσης  προκήρυξης  σε  δύο  ημερήσιες  οικονομικές  εφημερίδες  ευρείας  κυκλοφορίας,  που 

προβλέπεται  στο  άρθρο 4  του ως  άνω  προεδρικού  διατάγματος  καταργείται  με  την  επιφύλαξη  της  παραγράφου 10  του 
άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο 
διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379. 
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 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

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

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

 Απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας του Υπουργού Υγείας  Α3β/Γ.Π.οικ.58248/Φ8γ2‐90   Φ8γ2‐138 /28‐7‐
17  (ΑΔΑ: 6Ε0Ρ465ΦΥΟ‐ΕΔΩ) όπως τροποποιήθηκε με την Α3β/Γ.Π.75043/φ8γ2‐90 φ8Γ2‐138/16‐10‐17 
(ΑΔΑ:7ΧΓΨ465ΦΥΟ‐ΘΛΡ)  

  την απόφαση ένταξης με αρ.  πρωτ. 123147/9‐11‐17  στο ΠΔΕ 2017  στην ΣΑΕ – 091  του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ:75ΙΒ465ΧΙ8‐3ΑΣ)  

 Τον ορισμό του ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ με ΑΦΜ 999392187, ως διαχειριστή των λογαριασμών 
που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος για το έργο 2017ΣΕ09100018 «Προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού  ΤΠΕ  για  την  αναβάθμιση  των  υποδομών  των  διασυνδεόμενων  Γ.Ν.  Σύρου  &  Γ.Ν.‐  Κ.Υ. 
Νάξου»  με  συνολική  δημόσια  δαπάνη  προϋπολογισμού  360.838,00€  και  της  ΣΑΕ  091  (ΑΔΑ: 
72Δ2465ΦΥΟ‐ΡΤΔ) 

 της  με  αρ.  533/2018    απόφασης  διενέργειας  του  διαγωνισμού  του  ΔΣ  του  Νοσοκομείου  Σύρο  και 
έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών. 

 Την αριθμ. πρωτ. 245/11‐1‐19  δέσμευση του ποσού σε βάρος του ΚΑΕ 9349  του προϋπολογισμού του 
Νοσοκομείου (ΑΔΑ:Ω9Ν7469070‐40Ζ ). 

 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. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τετάρτη 20/2/2019 και ώρα 23:5911 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης 
www.promitheus.gov.gr , την 25/2/19, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 

1.6 Δημοσιότητα 
Α.  Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης12  

Προκήρυξη13 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις  15/2/19 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 14 
                                                            
11  Κατά  τον  καθορισμό  των  προθεσμιών  παραλαβής  των  προσφορών  οι  Α.Α.  λαμβάνουν  υπόψη  την  πολυπλοκότητα  της 

σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις 
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 
121 του ίδιου νόμου 

12  Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων 
13  Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του 

Προσαρτήματος  Α΄  υπό  τη  μορφή  τυποποιημένου  εντύπου  (έντυπο  2  Παραρτήματος  ΙΙ  :  Προκήρυξη  Σύμβασης  του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)  
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Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 15.  

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  ακόμη  και  στη  διαδικτυακή  πύλη  του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.16:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 68519, 68520, 68521, 68523 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 17 18 19, σύμφωνα 
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016  

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

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 
:      www.vardakeio.gr    στην  διαδρομή  :  Ενημέρωση  ►  Προμήθειες  ►  Ανοιχτοί  Διαγωνισμοί,  στις 
17/02/1920.  

 

Γ.  Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η  δαπάνη  των  δημοσιεύσεων  στον  Ελληνικό  Τύπο  βαρύνει  τους  αναδόχους  για  τις  δημοσιεύσεις  στον 
περιφερειακό  και  τοπικό  τύπο  (ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»)  

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 τους21  

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. 

                                                                                                                                                                                                     
14  Άρθρο  66  Ν.  4412/2016.  Η  παρούσα  διακήρυξη  και  οι  προκηρύξεις  δεν  δημοσιεύονται  πριν  από  την  ημερομηνία 

δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να 
πραγματοποιείται  σε  κάθε  περίπτωση  σε  εθνικό  επίπεδο,  όταν  οι  Α.Α.  δεν  έχουν  ενημερωθεί  σχετικά  με  τη  δημοσίευση 
εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης  

15  Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν. 
16  Άρθρο 36 του ν. 4412/2016 
17  Η  υποχρέωση  δημοσίευσης  της  προκήρυξης  σε  δύο  οικονομικές  εφημερίδες  ευρείας  κυκλοφορίας  που  προβλέπεται  στο 

άρθρο 4  του ΠΔ 118/2007    /  άρθρο 5  του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  έχει  καταργηθεί από  την 1η  Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1 
περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016   

18  Η  υποχρέωση  δημοσίευσης  της  προκήρυξης  σε  μία  τοπική  εφημερίδα,  που  προβλέπεται  στο  άρθρο  4  του  ΠΔ 
118/2007/άρθρο  5  του  ΕΚΠΟΤΑ,  συνεχίζει  να  υφίσταται  μέχρι  και  την  31/12/2020,  οπότε  και  καταργείται.  Πρβλ.  άρθρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 

19  Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, 
οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 

20  Ειδικά  για  τις  συγχρηματοδοτούμενες  συμβάσεις  στα  πλαίσια  των  προγραμμάτων  ΕΣΠΑ  2014‐2020  η  δημοσίευση  της 
διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Α.Α. αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας των δαπανών της σύμβασης, Πρβλ άρθρο 36 της 
με αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31‐07‐2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 

21  Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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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 σύναψης22  είναι τα ακόλουθα: 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης23  είναι τα ακόλουθα: 

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

1. Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματα της. 
2.  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  
 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες  οι  ανταλλαγές  πληροφοριών,  ιδίως  η  ηλεκτρονική  υποβολή,  εκτελούνται  με  τη  χρήση  της 
πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ),  η  οποία  είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr24. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα  σχετικά  αιτήματα  παροχής  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά,    το  αργότερο  δεκαπέντε  (15)   
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο 
της παρούσας,  στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα  του 
ΕΣΗΔΗΣ,  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr.  Αιτήματα 
παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων    υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους    στο 
σύστημα  οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  από  εκείνους  που  διαθέτουν  σχετικά  διαπιστευτήρια  που  τους 

                                                            
22  Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης 
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για 
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 
ειδικές  υποχρεώσεις  και  τυχόν  πρόσθετων  εγγράφων.  Επίσης,  στην  έννοια  αυτή  περιλαμβάνονται  και  η  διακήρυξη  στην 
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης,  το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

23  Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης 
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για 
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 
ειδικές  υποχρεώσεις  και  τυχόν  πρόσθετων  εγγράφων.  Επίσης,  στην  έννοια  αυτή  περιλαμβάνονται  και  η  διακήρυξη  στην 
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης,  το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

24  Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και 
την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη 
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται 
ειδικά  εργαλεία,  συσκευές  ή  μορφότυποι  περιγράφονται  στο  σημείο  αυτό  ταυτόχρονα  με  τον  τρόπο  πρόσβασης  των 
ενδιαφερομένων. 
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έχουν  χορηγηθεί  (όνομα  χρήστη  και  κωδικό  πρόσβασης)  και  απαραίτητα  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  με  το 
κείμενο  των  ερωτημάτων  είναι  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένο25.  Αιτήματα  παροχής  διευκρινήσεων  που 
υποβάλλονται  είτε  με  άλλο  τρόπο  είτε  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  που  τα  συνοδεύει  δεν  είναι  ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α)  όταν,  για οποιονδήποτε λόγο,  πρόσθετες πληροφορίες, αν  και  ζητήθηκαν από  τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν  ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών26. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης  της  5ης.10.1961,  που  κυρώθηκε  με  το  ν. 1497/1984 
(Α΄188)27.  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. 28.  

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.29  

Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  ‐εταιρικά  ή  μη‐  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα (αγγλική ή γαλλική), χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 
στην ελληνική. 

Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς  και  μεταξύ  αυτής  και  του  αναδόχου,  θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις30 
Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη  ‐ μέλη  της Ενωσης ή  του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη‐

                                                            
25  Πρβλ  την  με  αρ.  56902/215  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14) 
26  Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  
27  Επιτρέπεται  η  κατάθεση  οιουδήποτε  δημόσιου  εγγράφου  και  δικαιολογητικού  που  αφορά  αλλοδαπή  Επιχείρηση  με  τη 

μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 
της 05‐10‐61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων. 

28  Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
29  Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
30  Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
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μέρη  της  ΣΔΣ  και  έχουν,  σύμφωνα με  τις  ισχύουσες διατάξεις,  το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,  επίσης,  να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.  ‐ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  τα  τοκομερίδια  ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’  επιλογή  των  οικονομικών  φορέων  από  έναν  ή  περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον  εκδότη,  γ)  την αναθέτουσα αρχή  προς  την  οποία απευθύνονται,  δ)  τον  αριθμό  της  εγγύησης,  ε)  το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ)  την πλήρη επωνυμία,  τον Α.Φ.Μ.  και  τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε  εκδότης  παραιτείται  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  της  διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση 
κατάπτωσης  αυτής,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  τέλος  χαρτοσήμου,  η)  τα 
στοιχεία  της  σχετικής  διακήρυξης  και  την  καταληκτική  ημερομηνία    υποβολής  προσφορών31,  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.  

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

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

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
1.  Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή  νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος‐μέλος της Ένωσης, 

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

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

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων 
συμβάσεων.32 

2.  Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή33 για την υποβολή προσφοράς34.  

                                                            
31  Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
32  Στον  βαθμό  που  καλύπτονται  από  τα  Παραρτήματα 1, 2, 4  και 5  και  τις  γενικές  σημειώσεις  του  σχετικού  με  την  Ένωση 

Προσαρτήματος  I  της  ΣΔΣ,  καθώς  και  τις  λοιπές  διεθνείς  συμφωνίες  από  τις  οποίες  δεσμεύεται  η  Ένωση,  οι  A.A. 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν 
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα,  τα αγαθά,  τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης 

33  Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
34  Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 
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 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.35   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής36 
2.2.2.1.  Για  την  έγκυρη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  κατατίθεται  από 
τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),    εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής37,  που 
ανέρχεται στο ποσά που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (ανάλογα με τα προσφερόμενα τμήματα).  

 

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

Η  εγγύηση συμμετοχής πρέπει  να  ισχύει  τουλάχιστον για  τριάντα  (30)  ημέρες μετά  τη λήξη  του  χρόνου 
ισχύος  της  προσφοράς  του  άρθρου  2.4.5  της  παρούσας,  ήτοι  μέχρι  25‐9‐19,  άλλως  η  προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/201638. 

 

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

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού39  
 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης  (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός  φορέας,  εφόσον  συντρέχει  στο  πρόσωπό  του  (εάν  πρόκειται  για  μεμονωμένο  φυσικό  ή 

                                                                                                                                                                                                     
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

35  Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
36  Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 
37  Σε  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  για  ένα  ή  περισσότερα  τμήματα  της  σύμβασης,  το  ύψος  της  εγγύησης  συμμετοχής 

υπολογίζεται  επί  της  εκτιμώμενης  αξίας,  εκτός ΦΠΑ,  του/των  προσφερομένου/ων  τμήματος/τμημάτων  (Πρβλ.  άρθρο  72 
παρ. 1α ν. 4412/2016) 

38  Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
39  Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 

Τμήμα α/α 
Συστήματος 

Είδος cpv: Εγγύηση 
συμμετοχής 

ΤΜΗΜΑ 1 68519 Η/Υ 30200000-1 3.555,48€ 

ΤΜΗΜΑ 2 68520 Εκτυπωτές 30232110-8 1.559,32€ 

ΤΜΗΜΑ 3 68521 Ηλεκτρονική Διαχείριση  Εγγράφων 48000000-8 322,58€ 

ΤΜΗΜΑ 4 68523 Voice Gateway/Καταγραφικό 166 48000000-8 382,58€ 
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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  αμετάκλητη40  καταδικαστική  απόφαση  για  έναν  από  τους 
ακόλουθους λόγους:  

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης‐πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β)  δωροδοκία,  όπως ορίζεται  στο άρθρο 3  της  σύμβασης περί  της  καταπολέμησης  της  διαφθοράς  στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών‐μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης‐πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της  31.7.2003,  σ.  54),  καθώς  και  όπως  ορίζεται  στην  κείμενη  νομοθεσία  ή  στο  εθνικό  δίκαιο  του 
οικονομικού φορέα,  

γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των  οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3  της απόφασης‐πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης  Ιουνίου 
2002,  για  την  καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  164  της  22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική  αυτουργία  ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού 
συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της 
τρομοκρατίας  (ΕΕ L 309  της 25.11.2005,  σ. 15),  η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με  το  ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ)  παιδική  εργασία  και  άλλες  μορφές  εμπορίας  ανθρώπων,  όπως  ορίζονται  στο  άρθρο  2  της  Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,  καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης‐πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου    αφορά    στους 
διαχειριστές. 

Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

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

  β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α 
του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής 
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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Στις  περιπτώσεις  Συνεταιρισμών,  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  στα  μέλη  του 
Διοικητικού Συμβουλίου41. 

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. 42 

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 τους43.  

ή/και 

γ)  η  Αναθέτουσα  Αρχή    γνωρίζει  ή  μπορεί  να  αποδείξει  με  τα  κατάλληλα  μέσα  ότι  έχουν  επιβληθεί  σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο  (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς:  αα)  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια 
ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τρεις  (3) 
διενεργηθέντες  ελέγχους,  ή ββ)  δύο  (2)  πράξεις  επιβολής προστίμου από  τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 44 

 

2.2.3.3  α)  Κατ’  εξαίρεση,  δεν  αποκλείονται  για  τους  λόγους  των  ανωτέρω  παραγράφων,  εφόσον 
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος δημόσιας υγείας  
β)  Κατ'  εξαίρεση,  επίσης,  ο  προσφέρων  δεν  αποκλείεται,  όταν  ο  αποκλεισμός,  σύμφωνα  με  την 
παράγραφο  2.2.3.2,  θα  ήταν  σαφώς  δυσανάλογος,  ιδίως  όταν  μόνο  μικρά  ποσά  των  φόρων  ή  των 
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας  ενημερώθηκε 
σχετικά  με  το  ακριβές  ποσό  που  οφείλεται  λόγω  αθέτησης  των  υποχρεώσεών  του  όσον  αφορά  στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 

                                                            
41  Πρβλ.  άρθρο  73  παρ.  1  τελευταία  δύο  εδάφια  του  ν.  4412/2016,  όπως  τροποποιήθηκαν  με  το  άρθρο  107  περ.  7  του  ν. 

4497/2017 
42  Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
43  Πρβλ.  άρθρο  73  παρ.  2  τελευταίο  εδάφιο  του  ν.  4412/2016.  Σχετική  δήλωση  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα    

περιλαμβάνεται  στο  ΕΕΕΣ  (για  τις  συμβάσεις  άνω  των  ορίων)  ή  (για  τις  συμβάσεις  κάτω  των  ορίων)  στο  τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

44  Πρβ. 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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λάβει  μέτρα,  σύμφωνα με  το  τελευταίο  εδάφιο  της  παρ. 2  του  άρθρου 73  ν. 4412/2016,  πριν  από  την 
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται45 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. 4412/201646,  

(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 λειτουργίας47,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ)  εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά  την έννοια  του άρθρου 24  του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε)  εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού  από  την  πρότερη  συμμετοχή  του  οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ)  εάν  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση  ουσιώδους 
απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα 
φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ)  εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών  που 
απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση  των  κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η)  εάν  επιχείρησε  να  επηρεάσει με αθέμιτο  τρόπο  τη διαδικασία  λήψης αποφάσεων  της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που 
ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις  αποφάσεις  που  αφορούν  τον  αποκλεισμό,  την  επιλογή  ή  την 
ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

                                                            
45  Οι λόγοι  της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4  ν. 4412/2016. 

Κατά  συνέπεια,  η  Α.Α.  δύναται  να  επιλέξει  έναν,  περισσότερους,  όλους  ή  ενδεχομένως  και  κανέναν  από  τους  λόγους 
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 ‐ άρθρο 73 παρ. 
4).  Επισημαίνεται,  επίσης,  ότι  η  επιλογή  από  την  Α.Α.  λόγου/ων  αποκλεισμού  της  παρ.  4  διαμορφώνει  αντιστοίχως  τις 
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

46  Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 
περίπτωσης θ΄  της παραγράφου 4  του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5  του ν. 4412/2106,  όπως  τροποποιήθηκε με  το 
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

47  Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
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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. 48 

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

2.2.3.5. 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)49  (δεν  έχει  εφαρμογή  στην  παρούσα 
διακήρυξη). 

2.2.3.6. 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  

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)50 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 
ότι  τα  μέτρα  που  έλαβε  επαρκούν  για  να  αποδείξουν  την  αξιοπιστία  του,  παρότι  συντρέχει  ο  σχετικός 
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το  σκεπτικό  της  απόφασης αυτής.  Οικονομικός φορέας που  έχει  αποκλειστεί,  σύμφωνα με  τις  κείμενες 
διατάξεις,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  σε  εθνικό  επίπεδο,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης 
σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δεν  μπορεί  να  κάνει  χρήση  της  ανωτέρω  δυνατότητας  κατά  την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 51. 

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

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του  ν. 4412/2016,  η  ποινή  του  αποκλεισμού  αποκλείεται  αυτοδίκαια  και  από  την  παρούσα  διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

 

 

 

 

 

                                                            
48  Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
49  Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση 

σύμβασης  υπερβαίνει  το  1.000.000,00  €  χωρίς ΦΠΑ.  Κατά  το  στάδιο  της  υποβολής  της  προσφοράς  η  μη  συνδρομή  του 
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 

50  Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
51  Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
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Κριτήρια Επιλογής52  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας53  
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  ή  στο  Μητρώο  Κατασκευαστών  Αμυντικού  Υλικού54  [ισχύει  κατά  περίπτωση  για  τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα Οικονομικούς Φορείς].   

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Δεν απαιτείται 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα55  
 

Μόνο για το Τμήμα 3 Ηλεκτρονική Διαχείριση  Εγγράφων απαιτείται  

1. Ανάπτυξη επιχείρησης σε οργανωτικές μονάδες (Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) με αρμοδιότητα 
την  Διαχείριση  Έργων,  την  Ανάπτυξη  Εφαρμογών  Πληροφορικής  και  την  Τεχνική  Υποστήριξη 
Συστημάτων Πληροφορικής, ή  ισοδύναμες δομές με αρμοδιότητες που στηρίζουν  τις παραπάνω 
διεργασίες του κύκλου ζωής ενός Έργου πληροφορικής 

2. Εγκατάσταση και λειτουργία του προτεινόμενου συστήματος σε τουλάχιστον 3 δημόσιους φορείς  

                                                            
52  Επισημαίνεται  ότι  όλα  τα  κριτήρια  επιλογής  είναι  προαιρετικά,  τίθενται  στην  παρούσα  διακήρυξη  κατά  την  κρίση  και  τη 

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 
75  παρ.  1  του  ν.  4412/2016).  Επισημαίνεται,  επίσης,  ότι  οι A.A.  μπορούν  να  επιβάλλουν  στους  οικονομικούς  φορείς  ως 
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, 
κατά  συνέπεια,  να  επιλέξουν  ένα,  περισσότερα  ή  όλα  ενδεχομένως  τα  ως  άνω  κριτήρια  επιλογής,  συνεκτιμώντας  τα 
ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  της  υπό  ανάθεση  σύμβασης  (εκτιμώμενη  αξία  αυτής,  ειδικές  περιστάσεις  κλπ),  με  σχετική 
πρόβλεψη στη διακήρυξη.  

53  Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
54  Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 
55  Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν 

απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα 
από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις 
από  συμβάσεις  που  έχουν  εκτελεστεί  κατά  το  παρελθόν.  Μια  Α.Α.  μπορεί  να  θεωρεί  ότι  ένας  οικονομικός  φορέας  δεν 
διαθέτει  τις  απαιτούμενες  επαγγελματικές  ικανότητες  εάν  διαπιστώσει  ότι  αυτός  έχει  συγκρουόμενα  συμφέροντα  που 
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.  
  Οι  Α.Α.  μπορούν  να  επιλέξουν  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  κριτήρια  που  αναφέρονται  στο  παρόν  άρθρο  και  να 
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των 
ορίων),καθώς  και  τα  μέσα  απόδειξης  του  άρθρου  2.2.9.2.  Επισημαίνεται,  περαιτέρω,  ότι  μπορούν  (χωρίς  αυτό  να  είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά 
σε  συγκεκριμένα  μεγέθη  (π.χ.  τουλάχιστον  .........  συναφείς  παραδόσεις  τα  3  τελευταία  έτη)  κατά  τρόπο  αντικειμενικό, 
διαφανή  χωρίς  να  εισάγουν  διακρίσεις  σε  βάρος  των  συμμετεχόντων  είτε  ζητώντας  από  τους  οικονομικούς  φορείς  να 
δηλώσουν  τις  ζητούμενες  πληροφορίες  αναφέροντας  τη  μεθοδολογία  με  την  οποία  θα  αξιολογήσουν  τις  πληροφορίες 
αυτές.  Πρβλ.  και  την  Κατευθυντήρια Οδηγία 13  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  ''Κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής  δημοσίων  συμβάσεων  και 
έλεγχος καταλληλόtητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' 
(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ‐ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
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3. Εγκατάσταση  και  λειτουργία  του  προτεινόμενου  συστήματος  σε  τουλάχιστον  1  Νοσοκομείο 
(Αναθέτουσα Αρχή) 

4. Εγκατάσταση  και  λειτουργία  του  προτεινόμενου  συστήματος  σε  τουλάχιστον 1  εγκατάσταση  με 
κατ’ ελάχιστον 300 χρήστες 

5. Εγκατάσταση  και  λειτουργία  του  προτεινόμενου  συστήματος  σε  τουλάχιστον 1  εγκατάσταση  με 
υποστήριξη τόσο token based όσο και άυλης (από απόσταση) υπογραφής 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης56 
 

Μόνο για το Τμήμα  3 ‐ Ηλεκτρονική Διαχείριση  Εγγράφων απαιτείται: 

Κατοχή  πιστοποιητικού  ISO‐9001:2008  ή  ισοδυνάμου    που  να  περιλαμβάνει  κατ  ελάχιστον: 
‐   Μελέτη,  σχεδιασμό,  ανάπτυξη,  κατασκευή  και  υποστήριξη  πληροφοριακών  συστημάτων  (λογισμικού 
και εφαρμογών) 

‐  Εγκατάσταση,  τεχνική  υποστήριξη,  παραμετροποίηση,  εκπαίδευση  χρηστών &  συντήρηση  προϊόντων 
πληροφοριακών  συστημάτων  και  συστημάτων  λογισμικού  στους  τομείς  διαχείρισης  επιχειρησιακών 
διαδικασιών και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής 
επάρκειας  (της  παραγράφου  2.2.5)  και  τα  σχετικά  με  την  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  (της 
παραγράφου  2.2.6),  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των 
δεσμών  τους  με  αυτούς57.  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 επαγγελματικής  ικανότητας που σχετίζονται με  τους  τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  μόνο,  εάν  οι  τελευταίοι  θα  εκτελέσουν  τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες58. 

Όταν  οι  οικονομικοί  φορείς  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης 59. 

Υπό  τους  ίδιους  όρους  οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  μπορούν  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 60. 

                                                            
56  Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική 

ευχέρεια  της  Α.Α.  και  πρέπει  να  σχετίζονται  και  να  είναι  ανάλογα  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης  (Πρβλ.  άρθρο  82  ν. 
4412/2016) 

57  Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους 
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   

58  Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
59  Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.   
60  Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
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2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5,  2.2.6  και  2.2.7  της  παρούσης,  προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους  ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ),  σύμφωνα  με  το  επισυναπτόμενο  στην  παρούσα  Παράρτημα 
Παράρτημα VI, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το 
ΕΕΕΣ61 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 
και  συμπληρώνεται  από  τους  προσφέροντες  οικονομικούς  φορείς  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες    του 
Παραρτήματος 162  

Στην  παρούσα  διακήρυξη  όπου  η  προς  ανάθεση  σύμβαση  υποδιαιρείται  σε  τμήματα  και  τα  κριτήρια 
επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ για κάθε τμήμα.  

Επισημαίνεται ότι  τα πεδία Γ και Δ του Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής του ΕΕΕΣ, που αφορούν την Τεχνική 
επάρκεια  και  τα  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας,  πρέπει  να  συμπληρωθούν  μόνο  από  του 
προσφέροντες για το Τμήμα 3 (ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων). 

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 φορέα63 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.64  

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.65 

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

 

 

                                                            
61  Το  ΕΕΕΣ  περιλαμβάνει  τα  ακόλουθα Μέρη: Μέρος  Ι  Πληροφορίες  σχετικά  με  τη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  και  την 

αναθέτουσα  αρχή, Μέρος  ΙΙ  Πληροφορίες  σχετικά  με  τον  οικονομικό  φορέα, Μέρος  ΙΙΙ  Κριτήρια  αποκλεισμού, Μέρος  IV 
Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

62  Στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf,  αναρτώνται  
οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  

63  Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 
64  Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί 

να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα 
τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 
4497/2017. 

65  Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα66 
Α.  Το  δικαίωμα  συμμετοχής  των  οικονομικών  φορέων  και  οι  όροι  και  προϋποθέσεις  συμμετοχής  τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή  των  δικαιολογητικών  της  παρούσας  και  κατά  τη  σύναψη  της  σύμβασης  στις  περιπτώσεις  του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201667. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις  ικανότητες άλλων 
φορέων,  σύμφωνα  με  την  παράγραφό  2.2.8.  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων 
στηρίζεται  υποχρεούνται  στην  υποβολή  των  δικαιολογητικών  που  αποδεικνύουν  ότι  δεν  συντρέχουν  οι 
λόγοι αποκλεισμού  της παραγράφου 2.2.3  της παρούσας  και ότι πληρούν  τα σχετικά  κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4‐ 2.2.8)68. 

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 2.2.3.469. 

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

Οι  οικονομικοί  φορείς  δεν  υποχρεούνται  να  υποβάλουν  δικαιολογητικά,  όταν  η  αναθέτουσα  αρχή  που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν70. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά71: 

                                                            
66  Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016   Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

μόνο  εκείνα  τα  αποδεικτικά  μέσα  που  ανταποκρίνονται  στους  λόγους  αποκλεισμού  και  στα  κριτήρια  επιλογής  που  έχει 
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

67  Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
68  Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
69  Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 
70  Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
71  Σχετικά  με  την  κατάργηση  της  υποχρέωσης  υποβολής  πρωτοτύπων  ή  επικυρωμένων  αντιγράφων  εγγράφων  σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
  1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
  Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  ή  των  ακριβών  αντιγράφων  των  δημοσίων 

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

  2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
  Επίσης,  γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 
θίγονται  και  εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με  συγκεκριμένη  επισημείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 
(βλ. και σημείο 6.2.)  

  3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
  Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

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

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

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους‐μέλους 
ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας,  από  το  οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 
ή  στα  πρόσωπα  που  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό  κατά  τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.272 και 2.2.3.473 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή  του  οικείου  κράτους  ‐  μέλους  ή  χώρας  .  Επιπλέον  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσωρινού  αναδόχου 
αναφορικά με  τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης  (στην   περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος 
έχει  την  εγκατάστασή  του  στην  Ελλάδα  αφορά  Οργανισμούς  κύριας  και  επικουρικής  ασφάλισης)  στου 
οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές. 
 

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 Εσόδων74. 

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

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

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

γ)  Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.3.2γ  της  παρούσας,  πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 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.  

                                                            
72  Λαμβανομένου  υπόψη  του  σύντομου,  σε  πολλές  περιπτώσεις,  χρόνου  ισχύος  των  πιστοποιητικών  φορολογικής  και 

ασφαλιστικής  ενημερότητας που  εκδίδονται  από  τους  ημεδαπούς φορείς,  οι  οικονομικοί φορείς  μεριμνούν  να  αποκτούν 
εγκαίρως  πιστοποιητικά,  τα  οποία  να  καλύπτουν  και  τον  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς,  σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα 
εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 

73  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
74  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
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δ)  η  παράγραφο  2.2.3.5,  δικαιολογητικά  ονομαστικοποίησης  των  μετοχών75βδεν  έχει  εφαρμογή  στην 
παρούσα διακηρυξη. 

ε)  για  την  παράγραφο  2.2.3.9.  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα  ότι  δεν  έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.  2.  Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4.  (απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας)  προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση  του οικείου  επαγγελματικού ή 
εμπορικού  μητρώου  του  κράτους  εγκατάστασης.  Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε 
κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το  οποίο  πιστοποιείται  αφενός  η  εγγραφή  τους  σε  αυτό  και  αφετέρου  το  ειδικό  επάγγελμά  τους.  Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από  ένορκη βεβαίωση ή,  στα  κράτη  ‐ μέλη ή στις  χώρες όπου δεν προβλέπεται  ένορκη βεβαίωση,  από 
υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής, 
συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  οργανισμού  της  χώρας  καταγωγής  ή  της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.76 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

Για  την  απόδειξη  άσκησης  γεωργικού  ή  κτηνοτροφικού  επαγγέλματος,  οι  αναθέτουσες  αρχές  απαιτούν 
σχετική  βεβαίωση  άσκησης  επαγγέλματος,  από  αρμόδια  διοικητική  αρχή  ή  αρχή  Οργανισμού  Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 για το τμήμα 3 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα κάτωθι 

1. Αναλυτική  παρουσίαση  της  ανάπτυξης  της  επιχείρησης  σε  οργανωτικές  μονάδες  (Τμήματα, 
Μονάδες,  Υπηρεσίες)  με  αρμοδιότητα  την  Διαχείριση  Έργων,  την  Ανάπτυξη  Εφαρμογών 
Πληροφορικής  και  την  Τεχνική  Υποστήριξη  Συστημάτων  Πληροφορικής,  ή  ισοδύναμες  δομές  με 
αρμοδιότητες που στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες του κύκλου ζωής ενός Έργου πληροφορική 
με σαφή αναφορά στις οντότητες  (π.χ.  Τμήματα, Μονάδες,  Υπηρεσίες) οι οποίες  καλύπτουν  την 
ανωτέρω Προϋπόθεση Συμμετοχής. 

        2 2. Πίνακα  των κυριότερων έργων  που  εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος 
κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη και είναι αντίστοιχα με το υπό ανάθεση Έργο. 

Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α  ΠΕΛΑΤΗΣ  ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η  ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ  (από  – 
έως) 

ΠΡΟΫΠΟ‐
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

(προϋπολογισμ
ός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(τύπος & ημ/νία 

                 

Όπου: 

-  «ΣΤΟΙΧΕΙΟ  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»:  (ενδεικτικά):  βεβαίωση  καλής  εκτέλεσης  ή  ανάλογο  πιστοποιητικό 
Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής,. 

Σε  περίπτωση  που  είναι  ανέφικτη  η  προσκόμιση  των  πιστοποιητικών  αυτών  ή  μέρος  των  ζητούμενων 
πληροφοριών δεν είναι δυνατό να συμπεριληφθεί στα πιστοποιητικά αυτά, μπορεί να υποβληθεί αντί γι’ 
αυτά Υπεύθυνη Δήλωση. 

                                                            
75  Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
76  Πρβλ.  Παράρτημα  XI  Προσαρτήματος  Α  ν.  4412/2016.  Επισημαίνεται  ότι  η  Α.Α.  απαιτεί  στην  εκάστοτε  διακήρυξη,  κατά 

περίπτωση,  για  τους  εγκατεστημένους  στην  Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς  βεβαίωση  εγγραφής  σε  ένα  από  τα  σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
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Από τα παραπάνω έργα θα πρέπει να προκύπτει 

1. Εγκατάσταση και λειτουργία του προτεινόμενου συστήματος σε τουλάχιστον 3 δημόσιους φορείς  

2. Εγκατάσταση  και  λειτουργία  του  προτεινόμενου  συστήματος  σε  τουλάχιστον  1  Νοσοκομείο 
(Αναθέτουσα Αρχή) 

3. Εγκατάσταση  και  λειτουργία  του  προτεινόμενου  συστήματος  σε  τουλάχιστον 1  εγκατάσταση  με 
κατ’ ελάχιστον 300 χρήστες 

4. Εγκατάσταση  και  λειτουργία  του  προτεινόμενου  συστήματος  σε  τουλάχιστον 1  εγκατάσταση  με 
υποστήριξη τόσο token based όσο και άυλης (από απόσταση) υπογραφής 

 

Β.4.  Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα 
περιβαλλοντικής  διαχείρισης  της  παραγράφου  2.2.7    μόνο  για  το  Τμήμα  3  οι  οικονομικοί  φορείς 
προσκομίζουν  πιστοποιητικού  ISO‐9001:2008  ή  ισοδυνάμου    που  να  περιλαμβάνει  κατ  ελάχιστον: 
‐   Μελέτη,  σχεδιασμό,  ανάπτυξη,  κατασκευή  και  υποστήριξη  πληροφοριακών  συστημάτων  (λογισμικού 
και εφαρμογών) 

‐  Εγκατάσταση,  τεχνική  υποστήριξη,  παραμετροποίηση,  εκπαίδευση  χρηστών &  συντήρηση  προϊόντων 
πληροφοριακών  συστημάτων  και  συστημάτων  λογισμικού  στους  τομείς  διαχείρισης  επιχειρησιακών 
διαδικασιών και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

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

Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους77 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.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην  ένωση,  σύμφωνα  με  τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

                                                            
77  Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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Β.8.  Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.78 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης79  
Κριτήριο ανάθεσης80 της Σύμβασης81 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής82, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων:  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 – Η/Υ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1  Η/Υ:  Επεξεργαστής  ισοδύναμος  με  Intel  Core  i5  6ης  γενιάς  ή 
ανώτερος 

10% 

Κ2  Η/Υ: RAM >=8GB  15% 

Κ3  Η/Υ: Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου SSD >=250GB  10% 

Κ4  Η/Υ: Εγγύηση  >= 5 έτη on site  20% 

Κ5  Οθόνη:  >=23",    15% 

Κ6  Οθόνη: Εγγύηση >= 5 έτη on site  20% 

Κ8  UPS: Εγγύηση 2 Έτη On Site η συσκευή  10% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                         100% 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 ‐ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1  Εκτυπωτής μεγάλος: κόστος εκτύπωσης*    8% 

Κ2  Εκτυπωτής μεγάλος: Εγγύηση: τουλάχιστον 5 χρόνια  7% 

Κ3  Εκτυπωτής  μεγάλος:  Αναλώσιμα  τουλάχιστον  για  75.000 
για κάθε εκτυπωτή   

7% 

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

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
79  Πρβλ  άρθρο  86  παρ.  1  και  τυποποιημένο  έντυπο  2  Παραρτήματος  II  (Προκήρυξη  σύμβασης),  παρ.  II.2.5  Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
80  Τα  κριτήρια  ανάθεσης  θα  πρέπει  να  συνδέονται  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  8  του 

άρθρου  86  του  ν.  4412/2016.  Διασφαλίζουν  τη  δυνατότητα  αποτελεσματικού  ανταγωνισμού  και  συνοδεύονται  από 
προδιαγραφές  που  επιτρέπουν  την  αποτελεσματική  επαλήθευση  των  πληροφοριών  που  παρέχονται  από  τους 
προσφέροντες,  προκειμένου  να  αξιολογείται  ο  βαθμός  συμμόρφωσής  τους  προς  τα  κριτήρια  ανάθεσης.  Εάν  υπάρχουν 
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ‐ΜΙΦ)  

81  Πρβλ  άρθρο  86  παρ.  1  και  τυποποιημένο  έντυπο  2  Παραρτήματος  II  (Προκήρυξη  σύμβασης)  παρ.  II.2.5  Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 

82  Στην περίπτωση αυτή η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα πρέπει να εκτιμάται βάσει της καλύτερης 
αναλογίας τιμής‐ποιότητας, πράγμα το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει στοιχεία αποτελεσματικότητας σε σχέση με την τιμή ή 
το κόστος. Πρβλ αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016, άρθρο 86, σ. 23 και αιτιολογική σκέψη 92 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ 
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Κ4  Εκτυπωτής μεσαίος: κόστος εκτύπωσης*  8% 

Κ5  Εκτυπωτής μεσαίος: Εγγύηση: τουλάχιστον 5 χρόνια  7% 

Κ6  Εκτυπωτής  μεσαίος:  Αναλώσιμα  τουλάχιστον  για  60.000 
σελ. για κάθε εκτυπωτή   

7% 

Κ7  Εκτυπωτής μικρός: κόστος εκτύπωσης*  8% 

Κ8  Εκτυπωτής μικρός: Εγγύηση: τουλάχιστον 5 χρόνια  7% 

Κ9  Εκτυπωτής μικρός: Αναλώσιμα τουλάχιστον για 30.000 σελ. 
για κάθε εκτυπωτή   

7% 

Κ10  Πολυμηχάνημα: κόστος εκτύπωσης*  8% 

Κ11  Πολυμηχάνημα: Εγγύηση: τουλάχιστον 5 χρόνια  7% 

Κ12  Πολυμηχάνημα:  Αναλώσιμα    τουλάχιστον  για  60.000  σελ. 
για κάθε πολυμηχάνημα 

7% 

Κ13  Ομοιογένεια  εξοπλισμού**  12% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                         100% 

 

*χαμηλότερο κόστος συνεπάγεται καλύτερη βαθμολογία 

**είναι  επιθυμητή  και  θα  βαθμολογηθεί  περισσότερο  η  όσο    το  δυνατόν  μεγαλύτερη  ομοιογένεια  στα 
αναλώσιμα (κοινά αναλώσιμα για τα διαφορετικά μοντέλα εκτυπωτών) και τους οδηγούς (drivers)  μεταξύ 
των προσφερόμενων μοντέλων. 

ΤΜΗΜΑ 3 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1  Τεχνική  αξία,  επάρκεια,  ποιότητα,  τεχνική  αρτιότητα, 
δυνατότητες, επιπλέον χαρακτηριστικά που προσφέρονται 

50% 

Κ2  Φιλικότητα & Ευχρηστία Συστήματος  20% 

Κ3  Παραμετροποίηση  και  υπηρεσίες  ενσωμάτωσης  του 
συστήματος  στην  υφιστάμενη  υποδομή  της  Αναθέτουσας 
Αρχής – Εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας 

5% 

Κ4  Επάρκεια, δομή και λειτουργία του οργανωτικού σχήματος του 
έργου και πληρότητα των ρόλων της Ομάδας Έργου 

5% 

Κ5  Χρονοδιάγραμμα  εγκατάστασης,  Χρόνος 
παράδοσης/παραλαβής 

5% 

Κ6  Υπηρεσίες εγγύησης ‐ συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης  5% 

Κ7  Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας >=1έτος  10% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                         100% 
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ΤΜΗΜΑ  4‐  Voice Gateway/Καταγραφικό 166 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1  Υπερκάλυψη  ελάχιστων  προδιαγραφών  ‐  Επιπλέον 
χαρακτηριστικά που προσφέρονται 

30% 

Κ2  Άδειες Χρηστών IP  Τηλεφώνων >=60  10% 

Κ3  Υπηρεσίες εγγύησης ‐ συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης  30% 

Κ4  Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας >=1έτος  30% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                             100% 

 

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 83  

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών για όλα τα Τμήματα 

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  προσφορά  είναι  η  προσφορά  με  το  μεγαλύτερο  Λ  σύμφωνα  με  τον  παρακάτω 
μαθηματικό τύπο: [από  το συνδυασμό των άρθρων 86 παρ. 13 τελ. εδάφιο, 90 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
καθώς  και  του  τυποποιημένου  εντύπου  2  Παραρτήματος  II  (Προκήρυξη  σύμβασης),  παρ.  II.2.5  του 
Εκτελεστικού  Κανονισμού  (ΕΕ)  2015/1986  της  Επιτροπής  (L  296)  προκύπτει  η  δυνατότητα  στάθμισης/ 
βαρύτητας μεταξύ τεχνικής (κριτηρίων ποιότητας)‐ οικονομικής προσφοράς (τιμής‐κόστους)] 

 

                                            Λj  =  70 x (Bj/Bmax) + 30 x (Kmin//Κj)                                                 

 όπου :  

Βmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά 

Βj: η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς j. 

Kmin: το συνολικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 

Κj το συνολικό κόστος της Προσφοράς j 

Λj το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

                                                            
83  Πρβλ άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016 
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Η  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμού  υπολογίζει,  τις  ανοιγμένες  τιμές  σύγκρισης  Λj  των  αποδεκτών 
προσφορών  και  κατατάσσει  τις  προσφορές  αυτές  σε  Συγκριτικό  Πίνακα  με  φθίνουσα  σειρά  του  Λj, 
στρογγυλοποιώντας στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Σε  περίπτωση  ισοδύναμων  προσφορών  (Λ),  προκρίνεται  η  προσφορά  με  την  μεγαλύτερη  Συνολική 
Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς  (Β). 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 . 

Με  βάση  την  τελική  κατάταξη  των  προσφορών  που  έχει  προκύψει  από  την  παραπάνω  διαδικασία, 
προκρίνεται ως υποψήφιος Ανάδοχος  της προμήθειας  ο πρώτος στην κατάταξη του Συγκριτικού Πίνακα.  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για 
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας..  

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 αυτής84. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

2.4.2.1. Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ,  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 
ν.4412/2016,  ιδίως  άρθρα  36  και  37  και  την  Υπουργική  Απόφαση  αριθμ.  56902/215  «Τεχνικές 
λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων  Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 85. 

Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από  εγκεκριμένο  πιστοποιητικό  το  οποίο  χορηγήθηκε  από  έναν  εγκεκριμένο  πάροχο  υπηρεσιών 
πιστοποίησης,  ο  οποίος  περιλαμβάνεται  στον  κατάλογο  εμπίστευσης  που  προβλέπεται  στην  απόφαση 
2009/767/ΕΚ  και  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  Κανονισμό  (ΕΕ)  910/2014  και  τις  διατάξεις  της  Υ.Α. 
56902/215  “Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ‐  Διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr)  ακολουθώντας  την  διαδικασία  εγγραφής  του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
 

                                                            
84  Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
85  Συσχέτιση με άρθρο  (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 

1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016) 
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2.4.2.2.  Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του 
συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης,  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής 
προσφοράς  στο  Σύστημα.  Σε  περιπτώσεις  τεχνικής  αδυναμίας  λειτουργίας  του  ΕΣΗΔΗΣ,  η  αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της86. 

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

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

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

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς  του  που  έχουν  εμπιστευτικό  χαρακτήρα87,  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 και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί 
στο σύνολό  τους στις  ειδικές  ηλεκτρονικές φόρμες  του συστήματος,  η Α.Α.  δίνει  σχετικές  οδηγίες στους 
οικονομικούς φορείς να επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως 
τεχνική  και  οικονομική  προσφορά)  παραπέμποντας  στο  σχετικό  άρθρο  της  διακήρυξης  και  τα  τυχόν 
υποδείγματα τεχνικής ‐οικονομικής προσφοράς 88] 

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

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

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

Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  άνω  στοιχείων  και 
δικαιολογητικών  προσκομίζονται  υποχρεωτικά  από  τον  οικονομικό  φορέα  στην  αναθέτουσα  αρχή,  σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή  σύμφωνα  με  τον  ν.  4250/2014.  Τέτοια  στοιχεία  και 
δικαιολογητικά  είναι  ενδεικτικά  η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  τα  πρωτότυπα  έγγραφα  τα  οποία 
έχουν εκδοθεί από  ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο,  καθώς και  τα έγγραφα 

                                                            
86  Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
87  Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017  
88  Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2.2.1 της  προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017 
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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. 

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 διαδικασίας89. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
[2.4.3.1  Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική 
διαδικασία  περιλαμβάνουν90:  α)  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (Ε.Ε.Ε.Σ.),  όπως  προβλέπεται 
στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ   το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου  XML  και  PDF,  στη  διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ  και  αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα...).  

Το εν λόγω πρότυπο συμπληρώνεται από τον υποψήφιοι οικονομικό φορέα, εξάγεται, αποθηκεύεται και 
υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ  από  την 
ηλεκτρονική  διεύθυνση  –  https://ec.europa.eu/growth/tools‐databases/espd/filter?lang=el,  ενώ 
πληροφορίες  για  τη  συμπλήρωσή  του  αναγράφονται  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
[http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb 
90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F 
_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl‐state%3Dcoa43tonq_61] 

Η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  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. 

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

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 “Απαιτήσεις‐Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  
I  της  Διακήρυξης,  περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και  προδιαγραφές 
πληρούνται.  Περιλαμβάνει  ιδίως  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά,  βάσει  των  οποίων  θα  αξιολογηθεί  η 
καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα  στο  ως  άνω  Παράρτημα91  92.  και  συμφώνα  με  το  Υπόδειγμα  τεχνικής  προσφοράς  του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ  

 

Οι  οικονομικοί  φορείς  αναφέρουν  το  τμήμα  της  σύμβασης  που  προτίθενται  να  αναθέσουν  υπό  μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν93. 

                                                            
89  Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να 

αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του 
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους   

90  Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 
91  Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
92  Αυτά περιλαμβάνουν  τα αποδεικτικά  στοιχεία που  τεκμηριώνουν  την  τεχνική  καταλληλότητα  των προσφερομένων  ειδών   

βάσει  των  οποίων  θα  αξιολογηθεί  η  τεχνική  προσφορά.  Αναφέρονται  υποχρεωτικά  τα  αποδεικτικά  στοιχεία  που  τυχόν 
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 

93  Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η  Οικονομική  Προσφορά  συντάσσεται  με  βάση  το  αναγραφόμενο  στην  παρούσα  κριτήριο  ανάθεσης 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης:  

Α. Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού  δίνεται  σε ευρώ όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. 94 

Ο  προσφέρων  θα  επισυνάψει  στον  (υπο)  φάκελο  “οικονομική  προσφορά”  την  ηλεκτρονική  οικονομική 
προσφορά  του  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένη  και  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία  (σύμφωνα  με  το 
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα III της παρούσας διακήρυξης σε μορφή pdf. 

 

Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,  σύμφωνα  με  την 
κείμενη  νομοθεσία,  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  για  την  παράδοση  και  εγκατάσταση  του  υλικού 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης95. 

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

Επισημαίνεται  ότι  το  εκάστοτε  ποσοστό  Φ.Π.Α.  επί  τοις  εκατό,  της  ανωτέρω  τιμής  θα  υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
ανά  τμήμα  που  καθορίζεται  και  τεκμηριώνεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή96  στο  Παραρτήμα  Ι  της 
παρούσας διακήρυξης.  

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που 
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.  

 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών97   
Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  οικονομικούς  φορείς  για  διάστημα  έξη  (6) 
μηνών  από  την  επόμενη  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (26‐8‐19).  Προσφορά  η  οποία  ορίζει  χρόνο 
ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

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

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

Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα 
αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά 
περίπτωση,  αιτιολογημένα,  ότι  η  συνέχιση  της  διαδικασίας  εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  οπότε  οι 
οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  μπορούν  να  επιλέξουν  είτε  να  παρατείνουν  την 
προσφορά  και  την  εγγύηση  συμμετοχής  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω 
                                                            
94  Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95  του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.  

ανθρωποώρες κ.α. 
95  Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
96  Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
97  Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
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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 προσφορών98 
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,99  

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

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

δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, ή η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ε)  η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4  του  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. 

 

                                                            
98  Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
99  Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών100 
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 25‐2‐19 και ώρα 13:30 

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

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 
της  παρούσας,  κάθε  προσφέρων    αποκτά  πρόσβαση  στις  λοιπές  προσφορές  και  τα  υποβληθέντα 
δικαιολογητικά  τους,  με  την  επιφύλαξη  των  πτυχών  εκείνων  της  κάθε  προσφοράς,  που  έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα  έγγραφα  ή  δικαιολογητικά  που  έχουν  υποβληθεί,  ή  να  διευκρινίσουν  το  περιεχόμενο  της  τεχνικής  ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

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

Ειδικότερα : 

α)  το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου101. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 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. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο  πρακτικό,  το  οποίο  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο  ,μέσω  της  λειτουργικότητας  της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή102 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 

                                                            
100  Βλ.  ιδίως  παρ.  6  του  άρθρου  100  και  ΥΑ  56902/215  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 
101  Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5  του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν 

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
102  μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 
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ΕΣΗΔΗΣ,    στους  προσφέροντες103.  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. 

δ)  Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  η 
αναθέτουσα  αρχή  απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς  να  εξηγήσουν  την  τιμή  ή  το  κόστος  που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. [Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή 
εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της 
Επιτροπής  Διαγωνισμού,  κατά  την  αξιολόγηση  των  υποβληθεισών  προσφορών,  είτε  του  αποφαινομένου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την 
αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω 
απόφαση] 

Στην  περίπτωση  ισοδύναμων  προφορών,  δηλαδή  προσφορών  με  την  ίδια  συνολική  τελική  βαθμολογία 
μεταξύ  δύο  ή  περισσοτέρων  προσφερόντων  η  ανάθεση  γίνεται104  στην  προσφορά  με  την  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. [Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως 
κατωτέρω απόφαση] 

 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  προσφέροντες105.  Κατά  της  εν 
λόγω  απόφασης  χωρεί  προδικαστική  προσφυγή,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  3.4  της 
παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου106 - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω  του  συστήματος  στον  προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκαπέντε  (15) 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    που  περιγράφονται  στην 
παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής της παραγράφου 2.2.4‐2.2.8 αυτής. 

 

                                                            
103  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
104  Βλ. άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016 
105  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
106  Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
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Τα  εν  λόγω δικαιολογητικά,  υποβάλλονται από  τον προσφέροντα  («προσωρινό ανάδοχο»),  ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3)  εργάσιμων  ημερών  από  την  ημερομηνία  υποβολής  τους.  Όταν  υπογράφονται  από  τον  ίδιο  φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή.  

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

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν  έχουν  προσκομισθεί  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που  υποβλήθηκαν,  παρέχεται  προθεσμία  στον 
προσωρινό  ανάδοχο  να  τα  προσκομίσει  ή  να  τα  συμπληρώσει  εντός  πέντε  (5)  ημερών  από  την 
κοινοποίηση  σχετικής  έγγραφης,  μέσω  του  Συστήματος,  ειδοποίησής  του.  Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί 
αιτιολογημένα  να  παρατείνει  την  ως  άνω  προθεσμία  κατ’  ανώτατο  όριο  για  δεκαπέντε  (15)  επιπλέον 
ημέρες.  

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

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

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

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

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

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις 
προϋποθέσεις  τις  οποίες  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είχε  δηλώσει  με    το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο 
Σύμβασης  

ότι πληροί,  οι οποίες  επήλθαν ή  για  τις οποίες  έλαβε γνώση μετά  την δήλωση και μέχρι  την ημέρα  της 
έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του107.  

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

Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη  πρακτικού  την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και  τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής  για  τη  λήψη  απόφασης  είτε  για  την  κατακύρωση  της  σύμβασης  είτε  για  τη  ματαίωση  της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια 
επιτροπή  του  διαγωνισμού,  με  αιτιολογημένη  εισήγησή  της,  μπορεί  να  προτείνει  την  κατακύρωση  της 
σύμβασης  για  ολόκληρη  ή  μεγαλύτερη  ή  μικρότερη  ποσότητα  κατά  ποσοστό  στα  εκατό  και  ως  εξής:  
ποσοστό  15%108  στην  περίπτωση  της  μεγαλύτερης  ποσότητας  και  ποσοστό  50%109  στην  περίπτωση 
μικρότερης  ποσότητας.  Για  κατακύρωση  μέρους  της  ποσότητας  κάτω  του  καθοριζόμενου  ως  ανωτέρω 
ποσοστού,  απαιτείται  προηγούμενη  αποδοχή  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο  [συμπληρώνεται  κατά 
περίπτωση με βάση την επιλογή της Α.Α.]. 

                                                            
107  Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
108  Το  ποσοστό  αυτό  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  το  30%  για  διαγωνισμούς  προϋπολογισθείσας  αξίας  μέχρι  100.000  ευρώ 

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

109  Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) 
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Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

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

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

Τα  έννομα  αποτελέσματα  της  απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη  της  σύμβασης  επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) 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)  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  αυτός  υποβάλει 
επικαιροποιημένα  τα  δικαιολογητικά  της  παραγράφου  2.2.9.2. και  μόνον  στην  περίπτωση  του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .110 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί  τον ανάδοχο  να προσέλθει  για υπογραφή  του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες111 από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγυητική  επιστολή 
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε  υποστεί  ή  ενδέχεται  να  υποστεί  ζημία από  εκτελεστή πράξη  ή  παράλειψη  της αναθέτουσας αρχής 
κατά  παράβαση  της  νομοθεσίας  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  της  εσωτερικής  νομοθεσίας,  δικαιούται  να 
ασκήσει  προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της  ΑΕΠΠ  κατά  της  σχετικής  πράξης  ή  παράλειψης  της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά  του.  Σε  περίπτωση  προσφυγής  κατά  πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής112  η  προθεσμία  για  την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

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

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

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

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης113. 

                                                            
110  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017. 
111  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 
112  Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 
113  Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
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Η  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται  ηλεκτρονικά114  μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format  (PDF),  το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών115 

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

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

Η προθεσμία  για  την άσκηση  της προδικαστικής προσφυγής  και η άσκησή  της  κωλύουν  τη σύναψη  της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση  της προδικαστικής προσφυγής δεν  κωλύει  την πρόοδο  της διαγωνιστικής διαδικασίας,  εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

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

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

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

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των  ισχυρισμών  του  παρεμβαίνοντος  και  δέχεται  (εν  όλω  ή  εν  μέρει)  ή  απορρίπτει  την  προσφυγή  με 
απόφασή  της,  η  οποία  εκδίδεται  μέσα  σε  αποκλειστική  προθεσμία  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής116. 

Οι χρήστες ‐ οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ117. 

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 διαφορετικά118. 

 

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 

                                                            
114  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
115  Σύμφωνα με  την παρ.3  του άρθρου 8  της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές  λεπτομέρειες  και διαδικασίες  λειτουργίας  του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
116  Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016 
117  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
118  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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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) 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  της σύμβασης καλύπτει συνολικά και  χωρίς διακρίσεις  την εφαρμογή όλων 
των  όρων  της  σύμβασης  και  κάθε  απαίτηση  της  αναθέτουσας  αρχής  έναντι  του  αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 119 

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

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

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, να καταθέσει 
Εγγυητική Επιστολή   καλής λειτουργίας,  το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%  του συνολικού 
συμβατικού  τιμήματος  που  θα  αναλάβει,  μη  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ.  Η  εγγύηση  καλής 
λειτουργίας  επιστρέφεται  μετά  την  ολοκλήρωση  του  χρόνου  εγγύησης  του 
εξοπλισμού/λογισμικού/εφαρμογών  και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο 
συμβαλλομένους.  Επισημαίνεται  ότι  ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγυητικής  επιστολής  καλής  λειτουργίας  της 
προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι τουλάχιστον όσος και ο χρόνος εγγύησης του υπό προμήθεια 
εξοπλισμού/λογισμικού/εφαρμογών 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  
Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  ν.  4412/2016,  οι  όροι  της  παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

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

Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  από  τον  ανάδοχο  και  τους  υπεργολάβους  του  ελέγχεται  και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 
4.3.2  Στις  συμβάσεις  προμηθειών  προϊόντων  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  του  ν.  2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 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 

                                                            
119  Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
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υποχρεώσεων  ελέγχεται  από  την αναθέτουσα αρχή μέσω  του αρχείου  δημοσιοποίησης  εγγεγραμμένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για 
την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  στο  οποίο  γίνεται  υποχρεωτικά  μνεία  του  αριθμού  ΕΜΠΑ  του 
υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .120 
 

4.4 Υπεργολαβία 
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές  του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή  το  όνομα,  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους  νόμιμους  εκπροσώπους  των  υπεργολάβων  του,  οι 
οποίοι  συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.  
Επιπλέον,  υποχρεούται  να  γνωστοποιεί  στην  αναθέτουσα  αρχή  κάθε  αλλαγή  των  πληροφοριών  αυτών, 
κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  καθώς  και  τις  απαιτούμενες  πληροφορίες  σχετικά  με  κάθε  νέο 
υπεργολάβο,  τον  οποίο  ο  κύριος  ανάδοχος  χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση, 
προσκομίζοντας  τα  σχετικά  συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.121.  Σε  περίπτωση  διακοπής  της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση  της  διακοπής  αυτής  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή 
εκτέλεση  του  τμήματος/  των  τμημάτων  της  σύμβασης  είτε  από  τον  ίδιο,  είτε  από  νέο  υπεργολάβο  τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3.  Η  αναθέτουσα  αρχή  επαληθεύει  τη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  για  τους  υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3  και με  τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από  την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι  συντρέχουν  λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται  να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης,  μόνο  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  132  του  ν. 4412/2016  και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/122 123 

                                                            
120  Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4496/2016 
121  Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
122  Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το 

άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 
123  Δυνατότητα  της Α.Α.  να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/  προαιρέσεις.  Στην περίπτωση αυτή  και  εφόσον 

πρόκειται  για  σαφείς,  ακριβείς  και  ρητές  ρήτρες  αναθεώρησης,  στις  οποίες  μπορεί  να  περιλαμβάνονται  και  ρήτρες 
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 
της  χρηματικής  αξίας  της  τροποποίησης.  Οι  ρήτρες  αυτές  αναφέρουν  το  αντικείμενο  και  τη  φύση  των  ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης124  
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. 

 

 

                                                            
124  βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

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

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. 4412/2016125, 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. 4412/2016126 

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)127 . 

δ) επί καθαρού ποσού (πλην Φ.Π.Α.) ποσοστό 2% σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17‐3‐2009 
Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του  Ν. 3580/2007 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% (συνολικά 3,6%). 

Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου 
εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
5.2.1. Ο ανάδοχος  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος128    από  τη σύμβαση  και από  κάθε δικαίωμα που 
απορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου 
οργάνου,  εφόσον  δεν  φορτώσει,  παραδώσει  ή  αντικαταστήσει  τα  συμβατικά  υλικά/παραδοτεων  ή  δεν 
επισκευάσει  ή  συντηρήσει  αυτά  μέσα  στον  συμβατικό  χρόνο  ή  στον  χρόνο  παράτασης  που  του  δοθεί, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και του Παραρτήματος Ι αυτής. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

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

                                                            
125  Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  
126  Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

127  Πρβλ  Υπουργική  Απόφαση  1191/14‐3‐2017  (Β'  969)  “Καθορισμός  του  χρόνου,  τρόπου  υπολογισμού  της  διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 

128  Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
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β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

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

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

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 
ανάδοχο 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  [η  περίπτωση  αυτή 
συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί ‐ παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης  του  χρόνου  της  παράτασης  που  χορηγήθηκε,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  206  του  Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο129 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

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

Κατά  τον  υπολογισμό  του  χρονικού  διαστήματος  της  καθυστέρησης  για  φόρτωση‐  παράδοση  ή 
αντικατάσταση  των  υλικών,  με  απόφαση  του  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  περίπτωση  αυτή  συμπληρώνεται 
εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

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. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων130   
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων  5.2  (Κήρυξη  οικονομικού  φορέα  εκπτώτου  ‐  Κυρώσεις),  6.1.  (Χρόνος  παράδοσης  υλικών),  6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), 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  προβλεπόμενου  στην  περίπτωση  β’  της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016131  οργάνου. 

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

                                                            
129  Άρθρο 207 του ν. 4412/2016 
130  Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 
131  Πρβλ. άρθρο 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά/λογισμικό/κλπ εντός τεσσάρων (4) μηνών  
Ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  των  υλικών  μπορεί  να  παρατείνεται,  πριν  από  τη  λήξη  του  αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που  το  αίτημα  υποβάλλεται  από  τον  ανάδοχο  και  η  παράταση  χορηγείται  χωρίς  να  συντρέχουν  λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει  ο  παραταθείς,  κατά  τα  ανωτέρω,  χρόνος,  χωρίς  να  παραδοθεί  το  υλικό,  ο  ανάδοχος  κηρύσσεται 
έκπτωτος. 
6.1.3.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ειδοποιεί  την  υπηρεσία  που  εκτελεί  την  προμήθεια,  την  αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην  υπηρεσία  αποδεικτικό,  θεωρημένο  από  τον  υπεύθυνο  της  αποθήκης,  στο  οποίο  αναφέρεται  η 
ημερομηνία  προσκόμισης,  το  υλικό,  η  ποσότητα  και  ο  αριθμός  της  σύμβασης  σε  εκτέλεση  της  οποίας 
προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 
6.2.1.  H  παραλαβή  των  υλικών  γίνεται  από  επιτροπές,  πρωτοβάθμιες  ή  και  δευτεροβάθμιες,  που 
συγκροτούνται  σύμφωνα  με  την  παρ.  11  εδ.  β  του  άρθρου  221  του  Ν.4412/16132    σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα  στο  άρθρο  208  του  ως  άνω  νόμου  και  το  Παράρτημα  Ι  ης  παρούσας.  Κατά  την  διαδικασία 
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να 
παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των παραδοτέων γίνεται με μακροσκοπικός  έλεγχος  και 
πρακτική δοκιμασία κατά περίπτωση. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η  επιτροπή  παραλαβής,  μετά  τους  προβλεπόμενους  ελέγχους  συντάσσει  πρωτόκολλα  (μακροσκοπικό – 
οριστικό‐ παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές  (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

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

                                                            
132  Άρθρο  221  παρ.  11  β)  του  ν.  4412/2016:  “Για  την  παρακολούθηση  και  την  παραλαβή  της  σύμβασης  προμήθειας 

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 
οργάνου.  Το  όργανο  αυτό  εισηγείται  για  όλα  τα  θέματα  παραλαβής  του  φυσικού  αντικειμένου  της  σύμβασης, 
προβαίνοντας,  σε  μακροσκοπικούς,  λειτουργικούς  ή  και  επιχειρησιακούς  ελέγχους  του  προς  παραλαβή αντικειμένου  της 
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί 
και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου 
και  εισηγείται  τη  λήψη  των  επιβεβλημένων  μέτρων  λόγω  μη  τήρησης  των  ως  άνω  όρων.  Με  απόφαση  του  αρμόδιου 
αποφαινομένου  οργάνου  μπορεί  να  συγκροτείται  δευτεροβάθμια  επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής  με  τις 
παραπάνω αρμοδιότητες”  
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Επίσης,  εάν  ο  τελευταίος  διαφωνεί  με  τα  αποτελέσματα  των  εργαστηριακών  εξετάσεων  που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο  ανάδοχος  δεν  μπορεί  να  ζητήσει  παραπομπή  σε  δευτεροβάθμια  επιτροπή  παραλαβής  μετά  τα 
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2.  Η παραλαβή  των υλικών  και  η  έκδοση  των  σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: εντός 15 ημερών εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

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

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου, 
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα  μέλη  της  επιτροπής  που  δεν  πραγματοποίησε  την  παραλαβή  στον  προβλεπόμενο  από  την  σύμβαση 
χρόνο.  Η  παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες  παραλαβής  που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση  όλων  των  προβλεπομένων  από  τη  σύμβαση  ελέγχων  και  τη  σύνταξη  των  σχετικών 
πρωτοκόλλων.133 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

[Συμπληρώνονται  από  την  Α.Α.  με  βάση  το  αντικείμενο  της  προμήθειας  και  τις  απαιτήσεις  του 
Παραρτήματος ...της παρούσας σύμφωνα με τα άρθρα 210 έως 212 του ν. 4412/2016] 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
6.4.1. 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. 

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

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

                                                            
133  Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), 

η οποία δεν έχει καταργηθεί. 
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6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3‐ Ηλεκτρονική Διαχείριση  Εγγράφων  

1. Η επιχείρηση είναι σε θέση  να υποστηρίζει  τις  τεχνικές  του προδιαγραφές μέσα από video  που 
επιδεικνύουν τη ζητούμενη λειτουργικότητα του συστήματος για κρίσιμες λειτουργίες  

2. Η επιχείρηση είναι σε θέση να παρουσιάσει δια ζώσης και εκ του σύνεγγυς κρίσιμες λειτουργίες 
του λογισμικού  

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας134  
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 
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

    

 

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ 
Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ & ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ 

 
 
 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ 
 

                                                            
134  Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ & Γ.Ν.-ΚΥ ΝΑΞΟΥ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 
1.  Η  αντικατάσταση  των  περισσότερων  υφιστάμενων  Η/Υ  των  Νοσοκομείων  Σύρου  και  Νάξου,  κρίνεται 

απολύτως  επιβεβλημένη,  δεδομένου  ότι  έχουν  ξεπεράσει  σε  ηλικία  την  δεκαετία  λειτουργώντας  επί 
24ώρου  βάσης  και  ένας  ‐  ένας  τίθενται  εκτός  λειτουργίας.  Παράλληλα  το  εγκατεστημένο  λειτουργικό 
σύστημα  (windows  xp)  δεν  υποστηρίζεται  πλέον  από  την  κατασκευάστρια,  όποτε  δημιουργούνται 
σημαντικές δυσλειτουργίες  (πχ ασυμβατότητα με σύγχρονο εξοπλισμό)  και σημαντικά κενά ασφαλείας 
(ευαίσθητα προσωπικά/ιατρικά δεδομένα καθίστανται ευάλωτα στις σύγχρονες κυβερνοεπιθέσεις).  

2.    Η  εγκατάσταση    Συστήματος    Ηλεκτρονικής  Διαχείρισης  Εγγράφων  και  Ψηφιακών  Υπογραφών  είναι 
επιβεβλημένη      (άρθρο 12  του Ν 3979/11  όπως  τροποποιήθηκε  με  τα  άρθρο 24  του Ν 4440/16    όπου 
προβλέπεται  η  υποχρέωση  ηλεκτρονικής  διαδικασίας  έκδοσης  και  διακίνησης  διοικητικών  πράξεων  και 
εγγράφων στον δημόσιο τομέα) και πρέπει να εφαρμοστεί στο Νοσοκομείο το αργότερο έως τις 31/12/18.  

3. Επέκταση δυνατοτήτων τηλεφωνικού κέντρου με προμήθεια καταγραφικού για ηχογράφηση των κλήσεων 
του 166 καθώς και συστήματος voice gateway/IP τηλεφωνίας που θα δώσει την δυνατότητα στο υπάρχον 
τηλεφωνικό  κέντρο  να    διαλειτουργεί  με  τα  smart  phones  τόσο  των    ιατρών  όσο  και    του  λοιπού 
προσωπικού,  για  την  απλούστευση/βελτίωση  των  ενδο‐νοσοκομειακών  τηλεπικοινωνιών  και  μηδενισμό 
του  κόστους  τους  (σήμερα  το  Νοσοκομείο    χρεώνεται  με  κλήσεις  σε  κινητά  για  την  επικοινωνία  με  το 
προσωπικό  που,  λόγω  της    φύσης  της  εργασίας  του,  δεν  βρίσκεται  σε  σταθερό  σταθμό  εργασίας  πχ 
ιατροί).  

 

 

 

Τμήμα α/α 
Συστήματος 

Είδος cpv: Προϋπολογισμός 
με ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 1 68519 Η/Υ 30213000-5 220.440,00€ 

ΤΜΗΜΑ 2 68520 Εκτυπωτές 30232110-8 96.678,00€ 

ΤΜΗΜΑ 3 68521 Ηλεκτρονική Διαχείριση  Εγγράφων 48000000-8 20.000,00€ 

ΤΜΗΜΑ 4 68523 Voice Gateway/Καταγραφικό 166 48000000-8 23.720,00€ 

  ΣΥΝΟΛΟ  360.838,00 € 
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ΤΜΗΜΑ 1 – Η/Υ με α/α συστήματος 68519 

 

Η ανάγκη σε Η/Υ αναλύεται ως εξής: 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ  ΣΥΝΟΛΟ 

Γενικό άθροισμα  105  27  132 

Τιμή μονάδας με ΦΠΑ  1.670  1.670   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  175.350  45.090  220.440,00€ 

 

 

1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ   Ελάχιστες απαιτήσεις  

Α/Α  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.1 

Η/Υ (Επεξεργαστή ισοδύναμο με Intel Core i5 6ης γενιάς, 
RAM    8GB,  Σκληρό  Δίσκο  SSD  250GB,  κατανάλωση
<300W, Microsoft Windows 10 Pro  (64bit), Εγγύηση   5 
έτη on site) 

ΝΑΙ 
   

1.2 

Οθόνη    (>=23",    Ανάλυση  1920x1080,        Φωτεινότητα 
250 cd/m²,  Αντίθεση 1,000:1,  Χρόνος Απόκρισης  6ms, 
Αποχρώσεις      16.7  εκατ.,    Γωνία  Θέασης  178°/178°, 
σύνδεση συμβατή με τον παραπάνω η/υ,     Εγγύηση  5 
έτη on site) 

ΝΑΙ 
   

1.3 
UPS  (Line  Interactive  με  AVR,  850VA,  Τύπος  Πρίζας 
Schuko,  Interface  USB,  Εγγύηση  2  Έτη  On  Site  η 
συσκευή, 2 Έτη η μπαταρία) 

ΝΑΙ 
   

1.4  MS  Office  2016  ή  νεότερο  Standard  Government 
Ελληνικό 

ΝΑΙ 
   

1.5  Antivirus με άδεια και ενημερώσεις για 5 ετή  ΝΑΙ 
   

1.6 

Υπηρεσίες  Εγκατάστασης  (πλήρης  λειτουργική 
εγκατάσταση,  antivirus,  MS‐Office,  Oracle  client, 
εφαρμογές  ΟΠΣY,  join  στο  Domain,  σύνδεση  με 
εκτυπωτές,  κοινόχρηστοι  φάκελοι  ,  μεταφορά  e‐mail  / 
αρχείων από τα παλιά PC κ.λπ. 

ΝΑΙ 
   

Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες εγγυήσεις θα είναι του κατασκευαστή  

Παράδοση: Η παράδοση και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία του ως άνω εξοπλισμού, θα γίνει εντος 
τεσσάρων (4) μηνών στα Νοσοκομεία Σύρου και Νάξου σύμφωνα με τον πίνακα εξοπλισμού. 

 





 
Σελίδα 48 

 

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1  Η/Υ: Επεξεργαστής  ισοδύναμος με  Intel Core  i5 6ης γενιάς 
ή ανώτερος 

10% 

Κ2  Η/Υ: RAM >=8GB  15% 

Κ3  Η/Υ: Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου SSD >=250GB  10% 

Κ4  Η/Υ: Εγγύηση  >= 5 έτη on site  20% 

Κ5  Οθόνη:  >=23",    15% 

Κ6  Οθόνη: Εγγύηση >= 5 έτη on site  20% 

Κ7  UPS: Εγγύηση 2 Έτη On Site η συσκευή  10% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                         100% 
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ΤΜΗΜΑ 2 – Εκτυπωτές με α/α συστήματος 68520 

Η ανάγκη σε  εκτυπωτές αναλύεται ως εξής: 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ  ΓΝ‐ΚΥ ΝΑΞΟΥ 

ΤΜΗΜΑ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
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Γενικό άθροισμα  2  20  35  8  2  9  2 

Τιμή μονάδας με ΦΠΑ  1.713 1.345  1.048  1.755  1.345 1.048  1.755 

Μερ.Σύνολο  3.426  26.900  36.680  14.040  2.690 9.432  3.510 

ΣΥΝΟΛΟ  96.678,00€ 

1. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ

Α/Α  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.1  Τεχνολογία εκτύπωσης: Μονόχρωμος Laser.  ΝΑΙ 
 

1.2  Ταχύτητα εκτύπωσης: τουλάχιστον 52 σελίδες ανά λεπτό.  ΝΑΙ 
 

1.3  Eκτύπωση διπλής όψης: Αυτόματη.  ΝΑΙ 
 

1.4  Ανάλυση εκτύπωσης : τουλάχιστον 1200 x 1200 dpi.  ΝΑΙ 
 

1.5  Συνδεσιμότητα: τουλάχιστον USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX.  ΝΑΙ 
   

1.6  Χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: τουλάχιστον 500 φύλλα  ΝΑΙ 
 

1.7  Μέγεθος χαρτιού: A4,  ΝΑΙ 
 

1.8  Μηνιαίος κύκλος: τουλάχιστον 250,000 σελίδες.  ΝΑΙ 
 

1.9  Συμβατότητα  λειτουργικού:  τουλάχιστον  Windows  (32/64  bit) 
XP/2003/7/10 

ΝΑΙ 
   

1.10 

Χαμηλό κόστος εκτύπωσης  (Να δοθεί το κόστος εκτύπωσης ανά σελίδα Α4 για 
διάρκεια αναλωσίμων σύμφωνα με το πρότυπο απόδοσης ISO/IEC 19752. Να δοθεί 
αναλυτική τεκμηρίωση για τον υπολογισμό του.  Για τον υπολογισμό του κόστους, να 
χρησιμοποιηθούν οι τιμές του καταλόγου λιανικής στην Ελλάδα, του κατασκευαστή ή 
του επίσημου αντιπροσώπου του ) 

ΝΑΙ 
   

1.11 Εγγύηση: τουλάχιστον 5 χρόνια.  ΝΑΙ 
 

1.12 Αναλώσιμα τουλάχιστον για 75.000 σελ. για κάθε εκτυπωτή   ΝΑΙ 
   

1.13 Υπηρεσίες  Εγκατάστασης  (πλήρης  λειτουργική  εγκατάσταση, 
σύνδεση στο δίκτυο και στο Domain κ.λπ.) 

ΝΑΙ 
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2. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 

 

Α/Α  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

2.1 Τεχνολογία εκτύπωσης: Μονόχρωμος Laser.  ΝΑΙ       

2.2 Ταχύτητα εκτύπωσης: τουλάχιστον 42 σελίδες ανά λεπτό.   ΝΑΙ       

2.3 Eκτύπωση διπλής όψης: Αυτόματη.   ΝΑΙ       

2.4 Ανάλυση εκτύπωσης : τουλάχιστον 1200 x 1200 dpi.   ΝΑΙ       

2.5 Συνδεσιμότητα: τουλάχιστον USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX.  ΝΑΙ       

2.6 Χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: τουλάχιστον 250 φύλλα.  ΝΑΙ       

2.7 Μέγεθος χαρτιού: A4,  ΝΑΙ       

2.8 Μηνιαίος κύκλος: τουλάχιστον 120,000 σελίδες.  ΝΑΙ       

2.9 Συμβατότητα  λειτουργικού:  τουλάχιστον Windows  (32/64  bit) 
XP/2003/7/10 

ΝΑΙ       

2.10 

Χαμηλό κόστος εκτύπωσης (Να δοθεί το κόστος εκτύπωσης ανά σελίδα 
Α4  για  διάρκεια  αναλωσίμων  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  απόδοσης  ISO/IEC
19752.  Να  δοθεί  αναλυτική  τεκμηρίωση  για  τον  υπολογισμό  του.  Για  τον 
υπολογισμό  του  κόστους,  να  χρησιμοποιηθούν  οι  τιμές  του  καταλόγου 

λιανικής στην Ελλάδα, του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου του)

ΝΑΙ       

2.11 Εγγύηση: τουλάχιστον 5 χρόνια.   ΝΑΙ       

2.12 Αναλώσιμα τουλάχιστον για 60.000 σελ. για κάθε εκτυπωτή  ΝΑΙ       

2.13 Υπηρεσίες  Εγκατάστασης  (πλήρης  λειτουργική  εγκατάσταση, 
σύνδεση στο δίκτυο και στο Domain κ.λπ.) 

ΝΑΙ     
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3. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΜΙΚΡΟΣ 

 

Α/Α  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

3.1 Τεχνολογία εκτύπωσης: Μονόχρωμος Laser.  ΝΑΙ       

3.2 Ταχύτητα εκτύπωσης: τουλάχιστον 38 σελίδες ανά λεπτό.  ΝΑΙ       

3.3 Eκτύπωση διπλής όψης: Αυτόματη.  ΝΑΙ       

3.4 
Ανάλυση εκτύπωσης : τουλάχιστον 1200 x 1200 dpi.  

 
ΝΑΙ       

3.5 Συνδεσιμότητα: τουλάχιστον USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX.  ΝΑΙ       

3.6 Χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: τουλάχιστον 250 φύλλα.  ΝΑΙ       

3.7 Μέγεθος χαρτιού: A4,  ΝΑΙ       

3.8 Μηνιαίος κύκλος: τουλάχιστον 100,000 σελίδες.  ΝΑΙ       

3.9 Συμβατότητα  λειτουργικού:  τουλάχιστον Windows  (32/64  bit) 
XP/2003/7/10 

ΝΑΙ       

3.10 

Χαμηλό κόστος εκτύπωσης (Να δοθεί το κόστος εκτύπωσης ανά 
σελίδα Α4  για διάρκεια αναλωσίμων σύμφωνα με  το πρότυπο 
απόδοσης  ISO/IEC 19752. Να δοθεί αναλυτική τεκμηρίωση για 
τον  υπολογισμό  του.  Για  τον  υπολογισμό  του  κόστους,  να 
χρησιμοποιηθούν  οι  τιμές  του  καταλόγου  λιανικής  στην 
Ελλάδα, του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου του)

ΝΑΙ       

3.11 Εγγύηση: τουλάχιστον 5 χρόνια.  ΝΑΙ       

3.12 Αναλώσιμα τουλάχιστον για 30.000 σελ. για κάθε εκτυπωτή    ΝΑΙ       

3.13 Υπηρεσίες  Εγκατάστασης  (πλήρης  λειτουργική  εγκατάσταση, 
σύνδεση στο δίκτυο και στο Domain κ.λπ.) 

ΝΑΙ     
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Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες εγγυήσεις θα είναι του κατασκευαστή  

Α/Α  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

4.1 Τεχνολογία εκτύπωσης: Μονόχρωμος Laser.  ΝΑΙ       

4.2 Μέγεθος χαρτιού     A4  ΝΑΙ       

4.3 Ανάλυση εκτύπωσης   τουλάχιστον  1200X1200  ΝΑΙ       

4.4 
Ταχύτητα εκτύπωσης   τουλάχιστον  38 σελίδες ανά λεπτό. 

 
ΝΑΙ       

4.5 Eκτύπωση διπλής όψης: Αυτόματη.  ΝΑΙ       

4.6 Ανάλυση σάρωσης  τουλάχιστον  600 X 600  ΝΑΙ       

4.7 ADF  ΝΑΙ       

4.8 Ταχύτητα αντιγραφής ασπρόμαυρη  :      τουλάχιστον 38 σελίδες 
ανά λεπτό 

ΝΑΙ       

4.9  Fax  ΝΑΙ       

4.10 Σύνδεση  τουλάχιστον USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX  ΝΑΙ       

4.11 
Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας  τουλάχιστον 120.000 σελ. 

 
ΝΑΙ       

4.12 

Χαμηλό κόστος εκτύπωσης (Να δοθεί το κόστος εκτύπωσης ανά σελίδα 
Α4  για  διάρκεια  αναλωσίμων  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  απόδοσης  ISO/IEC
19752.  Να  δοθεί  αναλυτική  τεκμηρίωση  για  τον  υπολογισμό  του.  Για  τον 
υπολογισμό  του  κόστους,  να  χρησιμοποιηθούν  οι  τιμές  του  καταλόγου 

λιανικής στην Ελλάδα, του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου του)

ΝΑΙ       

4.13 Εγγύηση: τουλάχιστον 5 χρόνια.  ΝΑΙ       

4.14 Αναλώσιμα  τουλάχιστον  για  60.000  σελ.  για  κάθε 
πολυμηχάνημα 

ΝΑΙ     

4.15 Υπηρεσίες  Εγκατάστασης  (πλήρης  λειτουργική  εγκατάσταση, 
σύνδεση στο δίκτυο και στο Domain κ.λπ.) 

NAI     

4. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
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Παράδοση: Η παράδοση και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία, του ως άνω εξοπλισμού θα 
γίνει εντος τεσσάρων (4) μηνών στα Νοσοκομεία Σύρου και Νάξου σύμφωνα με τον πίνακα 
εξοπλισμού. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1  Εκτυπωτής μεγάλος: κόστος εκτύπωσης*    8% 

Κ2  Εκτυπωτής  μεγάλος:  Εγγύηση:  τουλάχιστον  5 
χρόνια 

7% 

Κ3  Εκτυπωτής  μεγάλος:  Αναλώσιμα  τουλάχιστον 
για 75.000 για κάθε εκτυπωτή   

7% 

Κ4  Εκτυπωτής μεσαίος: κόστος εκτύπωσης*  8% 

Κ5  Εκτυπωτής  μεσαίος:  Εγγύηση:  τουλάχιστον  5 
χρόνια 

7% 

Κ6  Εκτυπωτής μεσαίος: Αναλώσιμα τουλάχιστον για 
60.000 σελ. για κάθε εκτυπωτή   

7% 

Κ7  Εκτυπωτής μικρός: κόστος εκτύπωσης*  8% 

Κ8  Εκτυπωτής  μικρός:  Εγγύηση:  τουλάχιστον  5 
χρόνια 

7% 

Κ9  Εκτυπωτής  μικρός:  Αναλώσιμα  τουλάχιστον  για 
30.000 σελ. για κάθε εκτυπωτή   

7% 

Κ10  Πολυμηχάνημα: κόστος εκτύπωσης*  8% 

Κ11  Πολυμηχάνημα: Εγγύηση: τουλάχιστον 5 χρόνια  7% 

Κ12  Πολυμηχάνημα:  Αναλώσιμα    τουλάχιστον  για 
60.000 σελ. για κάθε πολυμηχάνημα 

7% 

Κ13  Ομοιογένεια  εξοπλισμού**  12% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                         100% 

 

*χαμηλότερο κόστος συνεπάγεται καλύτερη βαθμολογία 

**είναι  επιθυμητή  και  θα  βαθμολογηθεί  περισσότερο  η  όσο    το  δυνατόν  μεγαλύτερη  ομοιογένεια  στα 
αναλώσιμα (κοινά αναλώσιμα για τα διαφορετικά μοντέλα εκτυπωτών) και τους οδηγούς (drivers)  μεταξύ 
των προσφερόμενων μοντέλων. 
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ΤΜΗΜΑ 3 -  Ηλεκτρονική Διαχείριση  Εγγράφων  με α/α 68521 

Προϋπολογισμός:20.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Γενικές απαιτήσεις 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 

Το  λογισμικό  μπορεί  να  εγκατάσταθεί  και  να 
λειτουργήσει  τόσο σε εξυπηρετητή  του Νοσοκομείου σε 
εικονικοποιημένο  περιβάλλον  όσο  και    σε 
νεφελοϋπολογιστικό περιβάλλον (G‐Cloud) 

ΝΑΙ       

2 
Το  λογισμικό  θα  συνεργάζεται  με  εξυπηρετητή  για  την 
αποθήκευση των αρχείων μέσω ip address 

ΝΑΙ       

3 

Το λογισμικό θα έχει τη δυνατότητα να εγκατασταθεί  στο 
Κυβερνητικό  Υπολογιστικό  Νέφος  G‐Cloud,  αλλά  αν 
απαιτηθεί,  να  είναι  δυνατό  να  μεταφερθεί  σε 
εικονικοποιημένο  περιβάλλον  χωρίς  να  επηρεάζεται  η 
λειτουργία του 

ΝΑΙ       

4 

Η πρόσβαση στο λογισμικό και τις λειτουργίες θα γίνεται 
αποκλειστικά  με  τη  χρήση  σύγχρονων  διαδυκτιακών 
περιηγητών  (IE‐11,  Edge‐16,  Firefox‐58,  Chrome‐49, 
Safari‐11, Ios Safari‐11, Chrome Android‐64) 

ΝΑΙ       

5 

Το  σύστημα  υποστηρίζει  όλους  τους  συνηθισμένους 
τύπους  εγγράφων  (εισερχόμενο,  εξερχόμενο,  σχέδιο, 
εσωτερική  αλληλογραφία)  όπως  αυτοί  προσδιορίζονται 
στον  Κώδικα  Επικοινωνίας  Δημοσίων  Υπηρεσιών  (ΚΕΔΥ) 
και  στο  ευρύτερο  θεσμικό  και  κανονιστικό  πλαίσιο  που 
αφορά  στη  διαχείριση  και  διακίνηση  πάσης  φύσης 
εγγράφων από δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και στην 
ΕΕ 

ΝΑΙ       

6 
Το  σύστημα  υποστηρίζει  τη  διαχείριση  και  διακίνηση 
εισερχομένων εγγράφων 

ΝΑΙ       

7 
Το  σύστημα  υποστηρίζει  τη  διαχείριση  και  διακίνηση 
εξερχομένων εγγράφων 

ΝΑΙ       

8 
Το  σύστημα  υποστηρίζει  τη  δημιουργία,  υπογραφή  και 
διακίνηση σχεδίων εγγράφων 

ΝΑΙ       

9 
Το  σύστημα  υποστηρίζει  τη  δημιουργία  και  διακίνηση 
εγγράφων που διακινούνται εντός του οργανισμού  

ΝΑΙ       

10 Το σύστημα υποστηρίζει τη διαχείριση υποθέσεων   ΝΑΙ       
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11 
Το  σύστημα  υποστηρίζει  της  δυνατότητες  διαχείρισης 
του συστήματος  

ΝΑΙ       

12 
Το  σύστημα  υποστηρίζει  την  εξαγωγή  συγκεντρωτικών 
στοιχείων διακίνησης εγγράφων  και αναφορών  

ΝΑΙ       

13 

Το  σύστημα  υποστηρίζει  κατά  τη  διακίνηση  και 
υπογραφή εγγράφου (σχέδιο) από τον εισηγητή προς την 
ιεραρχία  και  τη  συλλογή  προσυπογραφών  / 
συνυπογραφών  σε  «σφραγίδα  προσυπογραφών»  ορατή 
εντός του εγγράφου 

ΝΑΙ     

14 
Το  σύστημα  υποστηρίζει  τη  διακίνηση  εισερχόμενου 
εγγράφου από Κεντρικό Πρωτόκολλο ή από άλλο σημείο 
εισόδου στο φορέα προς  Διευθύνσεις / Τμήματα 

ΝΑΙ     

15 
Το  σύστημα  υποστηρίζει  τη  χρέωση  εγγράφου  από 
προϊστάμενο  υπηρεσίας  σε  υπάλληλο/  χειριστή  με 
δυνατότητα προσθήκης σχολίων – παρατηρήσεων 

ΝΑΙ     

16 
Το  σύστημα  υποστηρίζει  όλους  τους  τύπους  εγγράφων 
και μεταδεδομένων που ορίζονται στον ΚΕΔΥ 

ΝΑΙ     

17 
Το  σύστημα  υποστηρίζει  μηχανισμό  αυτόματης 
ειδοποίησης  (SSE)  και  ειδοποίησης  χρηστών  για 
αναθέτουσες εργασίες μέσω email 

ΝΑΙ     

18 
Το σύστημα υποστηρίζει δυναμική εμφάνιση δεδομένων 
και  μεταδεδομένων  και  τεχνικές  έξυπνης  αυτόματης 
συμπλήρωσης τιμών πεδίων 

ΝΑΙ     

19 

Το  σύστημα  υποστηρίζει  τη  συγκέντρωση  και 
παρουσίαση  όλης  της  απαραίτητης  πληροφορίας  που 
χρειάζεται  ο  χρήστης,  καθώς  και  του  συνόλου  των 
ενεργειών  που  μπορεί  να  εκτελέσει  (ενέργειες  επί 
εγγράφων, αναζήτηση, φιλτράρισμα, κλπ.) σε μία οθόνη 

ΝΑΙ     

20 

Το  σύστημα  υποστηρίζει  τη  δυνατότητα  εμφάνισης  του 
συνόλου  των  ενεργειών  επί  του  εγγράφου  που  έχει  ο 
κάθε  χρήστης  για όλες  τις φάσεις  του κύκλου  ζωής  του,
με ενεργές αυτές για τις οποίες έχει δικαίωμα εκτέλεσης 
ο  χρήστης βάσει  του ρόλου  του και  της υπηρεσίας στην 
οποία  ανήκει  τη  δεδομένη  στιγμή  και  παρέχεται 
βοηθητική  πληροφόρηση  σχετικά  για  τον  λόγο  για  τον 
οποίο κάποια ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη 

ΝΑΙ     

21 
Το σύστημα υποστηρίζει την παράθεση του συνόλου των 
αναγκαίων  μεταδεδομένων  για  κάθε  έγγραφο  /  φάκελο 
υπόθεσης  και  των  διαθέσιμων  για  αυτά  ενέργειες  στην 

ΝΑΙ     
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ίδια οθόνη 

22 

Το σύστημα είναι συμβατό με την εθνική και ευρωπαϊκή 
νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό 
έγγραφο  (Ν.2672/98,  Ν3979/2011,  Ελληνικό  πλαίσιο 
Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ‐ e‐gif
V3,  ΠΔ  25/2014,  N4412/2016  –  ηλεκτρονικός  φάκελος 
σύμβασης, N4440/2016, άρθρο 24) 

ΝΑΙ     

23 

Το σύστημα είναι συμβατό με την εθνική και ευρωπαϊκή 
νομοθεσία,  το  κανονιστικό  πλαίσιο  και  τα  τεχνολογικά 
πρότυπα  για  την  υιοθέτηση  της  απλής  και  της 
προηγμένης ψηφιακής  υπογραφής  (Οδηγία 1999/93/EC, 
ΠΔ150/2001,    σχέδιο  δράσης  (COM(2008)  798)  για  τις 
ηλεκτρονικές  υπογραφές,  πρότυπα M/460  2009,  eIDAS
regulation  910/2014,  ΠΔ25/2014,  ΠΔ155/2014,  ISO
32000‐1 πρότυπα PAdES και πρότυπα XAdES) 

ΝΑΙ     

24 

Το σύστημα παρέχει διεπαφές επικοινωνίας με την πύλη 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ΕΡΜΗΣ και   υποστηρίζει το 
σύνολο  των  συμβατών  με  τη  διαδικτυακή  πύλη  ΕΡΜΗΣ 
ασφαλών διατάξεων δημιουργίας υπογραφής (ΑΔΔΥ) και 
να  αξιοποιεί  την  υπηρεσία  χρονοσήμανσης  του 
συστήματος  ΕΡΜΗΣ  κατά  τη  δημιουργία  ψηφιακών 
υπογραφών σε έγγραφα 

ΝΑΙ     

25 

Το  σύστημα  παρέχει  διεπαφές  τη  διαδικτυακή  πύλη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Το Σύστημα επιτρέπει την άμεση και αυτόματη 
δημοσίευση  εγγράφων  στο  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  από  κατάλληλα 
εξουσιοδοτημένους  χρήστες,  να  δίνει  τη  δυνατότητα 
καταχώρησης  των  μεταδεδομένων  που  υποστηρίζει  και 
απαιτεί  το  σύστημα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  κατά  την  καταχώρηση  / 
επεξεργασία  του  εγγράφου  και  να  επιτρέπει  την 
αυτόματη  λήψη  από  το  σύστημα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και 
καταχώρηση ψηφιακών  εγγράφων ως  εισερχομένων,  με 
μοναδικό στοιχείο τον ΑΔΑ των εγγράφων αυτών 

ΝΑΙ     

26 

Το  σύστημα  είναι  σε  θέση  να  παρέχει  διεπαφές  με  το 
ΕΣΗΔΗΣ/  ΚΗΜΔΗΣ.  Όταν  παρασχεθεί  η  σχετική 
δυνατότητα  από  τα  αντίστοιχα  πληροφοριακά 
συστήματα  θα  πρέπει  να  επιτρέπει  την  δημοσίευση 
εγγράφων στο ΕΣΗΔΗΣ / ΚΗΜΔΗΣ. Η σχετική υποχρέωση 
του  Συστήματος  να  διαλειτουργεί  με  το  ΕΣΗΔΗΣ  / 
ΚΗΜΔΗΣ θα καλυφθεί από τον Ανάδοχο, άνευ πρόσθετης 
επιβάρυνσης  για  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  όταν  η 
δυνατότητα διασύνδεσης είναι διαθέσιμη από το ΕΣΗΔΗΣ 
/ ΚΗΜΔΗΣ. 

ΝΑΙ     
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 Καταχώρηση εισερχομένων 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 

Το σύστημα κατά την καταχώρηση εισερχόμενου, μαζί με 
το  κύριο  έγγραφο  υποστηρίζει  και  την  καταχώρηση 
συνημμένων  εγγράφων  χωρίς  περιορισμό  μορφότυπου, 
καθώς  επίσης  και  καταχωρημένων,  σχετικών  με  το 
παρόν,  εγγράφων  με  τον  προσδιορισμό  του  τύπου  της 
σχέσης 

ΝΑΙ 
   

2 

Το  σύστημα  κατά  την  καταχώρηση  εισερχόμενου, 
υποστηρίζει τη σήμανση εγγράφων με μεταδεδομένα και 
παρέχει  τη  δυνατότητα  προκαθορισμού  συγκεκριμένων 
τύπων  και  τιμών  μεταδεδομένων  ανά  τύπο  /  κατηγορία 
εγγράφου για γρήγορη και άμεση επιλογή τους από λίστα

ΝΑΙ     

3 

Το  σύστημα  κατά  την  καταχώρηση  εισερχόμενου, 
παρέχει  τη  δυνατότητα  καταχώρησης  και  διαχείρισης 
εγγράφων ανεξαρτήτων μορφότυπου και υποστηρίζει την 
μετατροπή  δημοφιλών  τύπων  αρχείων  (text,  odf  /  odt, 
doc, docx, pdf, image formats) σε PDF 

ΝΑΙ     

4 
Στο  σύστημα  μπορούν  να  εισέρχονται  και  να 
καταχωρούνται  έγγραφα  από  οποιονδήποτε  εσωτερικό 
χρήστη έχει τη σχετική εξουσιοδότηση 

ΝΑΙ     

5 
Το  σύστημα  μπορεί  να  δεχτεί ως  εισερχόμενα ψηφιακά 
αρχεία του υπολογιστή με μεταφόρτωση αρχείου 

ΝΑΙ     

6 

Το σύστημα μπορεί να δεχτεί ως εισερχόμενα αρχεία από 
σύστημα  ψηφιοποίησης,  μέσω  ενιαίου  και 
ενσωματωμένου περιβάλλοντος για εισαγωγή εγγράφων 
από σαρωτές, ανεξάρτητα από τον τύπο του σαρωτή και 
υποστηρίζει τουλάχιστον το πρότυπο TWAIN 

ΝΑΙ     

7 

Το  σύστημα  μπορεί  να  δεχτεί  ως  εισερχόμενα  μέσω 
ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  από  email  client
ενσωματωμένο  στο  περιβάλλον  του  συστήματος  από 
εξουσιοδοτημένους  χρήστες.  Στον  εξουσιοδοτημένο  για 
τη διαδικασία αυτή  χρήστη,  παρέχεται η δυνατότητα να 
επιλέξει  είτε  την  καταχώρηση  κάποιου  εκ  των 
συνημμένων  του  ηλεκτρονικού  μηνύματος  ως  κυρίως 
έγγραφο  είτε  να  επιλέξει  ως  κύριο  έγγραφο  το  κυρίως 
σώμα  του ηλεκτρονικού μηνύματος  και  να  καταχωρήσει 
ένα ή περισσότερα από τα συνημμένα του ως συνημμένα 
του εγγράφου 

ΝΑΙ     
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8 
Υπάρχει δυνατότητα αυτόματης λήψης ενός εγγράφου το 
οποίο  είναι  ήδη  δημοσιευμένο  στο  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  με  χρήση 
του ΑΔΑ του 

ΝΑΙ     

9 

Το  σύστημα  παρέχει  μηχανισμό  υποδοχής  και 
διαχείρισης  εγγράφων  που  καταχωρούνται  από 
διαπιστευμένους  εξωτερικούς  χρήστες  στη  διαδικτυακή 
πύλη του φορέα είτε ως αυτοτελή έγγραφα είτε και   ως 
ηλεκτρονικές φόρμες 

ΝΑΙ     

10 

Το  σύστημα  υποστηρίζει  μηχανισμό  διασύνδεσης  με 
οποιοδήποτε  λογισμικό  ή  εφαρμογή  χρησιμοποιείται 
στον φορέα και το οποίο παράγει διάφορα έγγραφα, με 
άμεσο  και  αυτόματο  τρόπο  χωρίς  να  απαιτείται 
προηγουμένως  η  αποθήκευσή  τους  ή  η  εκτύπωσή  τους 
σε  χαρτί  και  η  καταχώρησή  τους  με  μεταφόρτωση 
αρχείου ή ψηφιοποίηση 

ΝΑΙ     

11 

Το σύστημα διαθέτει την υποδομή να διασυνδεθεί με το 
υπό  δημιουργία  Κεντρικό  Σύστημα  αυτόματης 
ανταλλαγής  και  διακίνησης  εγγράφων  μεταξύ  φορέων 
του Δημοσίου που αναμένεται να λειτουργήσει σύμφωνα 
με  την  υποχρέωση  του  Ν.4440/2016  άρθρο  24,  που 
τροποποιεί  το  άρθρο 12  του  Ν3979/2011. Μέσω  αυτού 
του  Κεντρικού  Συστήματος  με  κατάλληλη  διεπαφή 
διαδικτυακής  συναλλαγής  (web  service)  θα 
δρομολογούνται στο μέλλον όλα τα έγγραφα μεταξύ των 
υπηρεσιών  και  φορέων  της  ελληνικής  δημόσιας 
διοίκησης.  Η  σχετική  υποχρέωση  του  συστήματος  να 
διαλειτουργεί με το Κεντρικό Σύστημα θα καλυφθεί από 
τον  Ανάδοχο,  άνευ  πρόσθετης  επιβάρυνσης  για  την 
Αναθέτουσα Αρχή, όταν το Κεντρικό Σύστημα υλοποιηθεί 
και είναι διαθέσιμο από την αρμόδια Δημόσια Αρχή 

ΝΑΙ     

12 

Το  σύστημα  υποστηρίζει  την  καταχώρηση  όλων  των 
πεδίων μεταδεδομένων  του  εγγράφου που προβλέπει ο 
ΚΕΔΥ  και  το  ΠΔ  25/2014,  η  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και  κατ’  ελάχιστον 
των εξής : 

‐ Θέμα  

‐ Σχετικά έγγραφα και σχέση με αυτά  

‐ Συνημμένα αρχεία 

‐ Είδος εγγράφου (τα είδη είναι αυτά που προβλέπονται 
στον  ΚΕΔΥ  :  Απόφαση,  Διαταγή,  Γνωμοδότηση,  Αίτηση, 
Εγκύκλιος,  Ανακοίνωση,  Δελτίο  Τύπου,  Πρακτικά, 
Υπηρεσιακό Σημείωμα, Εισήγηση κλπ). Για κάθε είδος θα 

ΝΑΙ     
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πρέπει να περιλαμβάνονται διάφορες υποκατηγορίες και 
υποκατηγορίες  του  που  θα  πρέπει  να  εμφανίζονται  με 
έξυπνο  και  φιλικό  τρόπο  στο  χρήστη,  ώστε  να  είναι 
εύκολη η επιλογή των τιμών.  

‐  Θεματική  κατηγορία  εγγράφου,  σύμφωνα  με  την 
οργάνωση των θεμάτων που αφορούν τον φορέα 

‐ Σημείο δημοσίευσης εγγράφου: θα πρέπει να παρέχεται
σχετική  επιλογή  για  τον  προσδιορισμό  του  μέσου  στο 
οποίο  θα  μπορεί  να  δημοσιευτεί  το  έγγραφο.  Σχετικές 
επιλογές  θα  είναι  η  διαδικτυακή  πύλη  του  φορέα,  το 
σύστημα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ,  ή  κάποια  εσωτερική  ιστοσελίδα  του 
Συστήματος,  εφόσον  το  έγγραφο  είναι  απαραίτητο  να
δημοσιοποιηθεί σε όλους τους εσωτερικούς χρήστες του 
φορέα. 

‐ Μεταδεδομένα που αφορούν τον φορέα αποστολής του 
εγγράφου,  όπως  π.χ.  Αριθμ.  Πρωτ.  Αποστολέα, 
ημερομηνία αποστολής, ταυτότητα αποστολέα κλπ 

‐  Κατάλογος  εσωτερικών  αποδεκτών  προς  ενέργεια  και 
εσωτερικών  κοινοποιήσεων με  εύκολο  και φιλικό  τρόπο 
επιλογής μέσω ψηφιακού οργανογράμματος 

‐ Επιλογή των εσωτερικών χρηστών που θα υπογράψουν 
ψηφιακά  το  αντίγραφο  του  εγγράφου  προκειμένου  να 
διασφαλιστεί  η  πιστοποίηση  της  γνησιότητας  του  στο 
διηνεκές 

‐  Άλλα  μεταδεδομένα  που  προβλέπονται  στον  ΚΕΔΥ 
όπως,  τόπος  προέλευσης/έκδοσης,  όνομα 
συντάκτη/υπογράφοντος,  προτεραιότητα  χειρισμού, 
διαβάθμιση εμπιστευτικότητας, κλπ 

‐  Τίτλος ή/και  κωδικός  της Υπόθεσης στην οποία αφορά 
το  έγγραφο  και  των  λοιπών  μεταδεδομένων  που 
ενδεχόμενα αφορούν την ένταξή του σε μια υπόθεση. 

13 

Το  σύστημα  υποστηρίζει  αυτόματη  αναγνώριση  και 
καταχώρηση  μεταδεδομένων  του  εισερχομένου 
εγγράφου  εφόσον  αυτά  παρέχονται  είτε  εντός  του 
ψηφιακού  αρχείου  του  εγγράφου  σε  αναγνωρίσιμη 
προτυποποιημένη  κωδικοποιημένη  μορφή,  είτε  από  το 
τρίτο  σύστημα  που  τα  αποστέλλει  προς  το  Σύστημα  με 
αυτοματοποιημένο τρόπο 

ΝΑΙ     

14 Το  σύστημα  υποστηρίζει  μηχανισμούς  αυτόματης 
συμπλήρωσης  τιμών  πεδίων  (autocomplete) 

ΝΑΙ     
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μεταδεδομένων που  καταχωρούνται  με πληκτρολόγηση, 
με  την  καταχώρηση  των  πρώτων  3‐4  γραμμάτων  κάθε 
πεδίου.  Η  αυτόματη  συμπλήρωση  θα  πρέπει  να 
χρησιμοποιείται  ιδίως  κατά  την  καταχώρηση  ονομάτων 
εξωτερικών  φορέων  ή  προσώπων  και  εν  γένει  για  την 
καταχώρηση μεταδεδομένων που ανήκουν σε ανοικτούς 
καταλόγους που διευρύνονται στο χρόνο (π.χ. κατάλογος 
εξωτερικών  δημόσιων  υπηρεσιών  )  ή  που  ανήκουν  σε 
δημόσιους  καταλόγους  που  παρέχονται  από  άλλους 
δημόσιους  φορείς  και  είναι  διαθέσιμα  μέσω  κάποιας 
διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) 

15 

Το  σύστημα  υποστηρίζει  ειδικό  μηχανισμό  που 
μετατρέπει αυτόματα το αρχείο και σε ειδική μορφή pdf
αρχείου  κατά  την  αποθήκευση  του  αρχικού  ψηφιακού 
εγγράφου, η οποία φυλάσσεται παράλληλα στο Σύστημα 
και  είναι  κατάλληλη  και  συμβατή  για  διαχείρισή  της 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου PAdES. Με την 
αποθήκευση και μετατροπή του εγγράφου ως pdf αρχείο, 
θα  πρέπει  ο  μηχανισμός  αυτός  να  παρέχει  επίσης  τη 
δυνατότητα  για  εκτύπωση/παραγωγή  ακριβούς 
αντιγράφου  στην  οποία  θα  ενσωματώνεται  η  σχετική 
ένδειξη ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ στο παραγόμενο αρχείο pdf

ΝΑΙ     

16 

Το  σύστημα  υποστηρίζει  ειδικό  μηχανισμό  διασφάλισης 
της  γνησιότητας  του  εισερχομένου  εγγράφου.  Το 
σύστημα  θα  πρέπει  να  παρέχει  στον  καταχωρητή  ή  σε 
οποιοσδήποτε  άλλο  χρήστη  έχει  τη  σχετική 
εξουσιοδότηση  να  υπογράφει  ψηφιακά  το  ψηφιακό 
αντίγραφο που  έχει  καταχωρήσει,  πιστοποιώντας  ότι  το 
αντίγραφο  αυτό  είναι  πιστό  και  ίδιο  με  το  πρωτότυπο 
που  παρελήφθη,  εφόσον  το  πρωτότυπο  είναι  έγγραφο 
που  δεν  εμπεριέχει  κάποια ψηφιακή  υπογραφή  που  να 
πιστοποιεί  τη  μη  δυνατότητα  αλλοίωσης  του 
περιεχομένου του. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται η 
μη μεταβολή του παραληφθέντος εγγράφου στο διηνεκές

ΝΑΙ     

17 

Το σύστημα υποστηρίζει μηχανισμό πρωτοκόλλησης του 
εγγράφου.  Το  σύστημα  με  την  οριστικοποίηση  της 
καταχώρησης  θα  λαμβάνει  αριθμό  πρωτοκόλλου  του 
φορέα  ή  της  ΥΜ,  σύμφωνα  με  τον  τρόπο  και  την 
οργάνωση  της  ηλεκτρονικής  πρωτοκόλλησης  που 
καθορίζεται  από  το  κανονιστικό  πλαίσιο  που  διέπει  το 
φορέα  και  σύμφωνα  με  τις  γενικές  προδιαγραφές 
ηλεκτρονικής  πρωτοκόλλησης  που  καθορίζονται  σε 
επόμενη  ενότητα.  Για  ειδικά  είδη  εγγράφων  ο 
μηχανισμός  πρωτοκόλλησης  θα  πρέπει  να  μπορεί  να 

ΝΑΙ     
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παρακαμφθεί,  ώστε  αυτά  τα  είδη  να  μην  λαμβάνουν 
αριθμό πρωτοκόλλου κατά την καταχώρησή τους 

Καταχώρηση εξερχόμενων εγγράφων και εσωτερικών εγγράφων 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 

Η  εφαρμογή  έχει  τη  δυνατότητα  να  εισέρχονται  και  να 
καταχωρούνται  έγγραφα  από  οποιονδήποτε  εσωτερικό 
χρήστη  έχει  τη  σχετική  εξουσιοδότηση.    Τα  έγγραφα 
προέρχονται από τις ακόλουθες πηγές: 

‐  Από  το  σύστημα Ψηφιακών  Αρχείων  (File  System)  του 
υπολογιστή. 

‐ Από σύστημα ψηφιοποίησης (Scanner). 

‐  Από  οποιοδήποτε  λογισμικό  ή  εφαρμογή 
χρησιμοποιείται  στον  φορέα  και  το  οποίο  παράγει 
διάφορα έγγραφα. 

ΝΑΙ 
   

2 

Το  σύστημα  υποστηρίζει  την  παραγωγή  του  ψηφιακού 
εγγράφου  με  βάση  πρότυπα  έγγραφα  (templates).  Η 
παραγωγή  του    ψηφιακού  αρχείου  του  εγγράφου 
πραγματοποιείται  αυτόματα  βάσει  του 
χρησιμοποιούμενου  προτύπου  και  των  μεταδεδομένων 
που  έχει  εισάγει  ο  χρήστης  στο  σύστημα  κατά  την 
καταχώρηση 

ΝΑΙ     

3 

Το  σύστημα  έχει  ειδική  λειτουργία  δημιουργίας 
εξερχόμενου εγγράφου ως απάντηση σε εισερχόμενο. Ο 
χειριστής  ενός  εισερχόμενου  εγγράφου  μπορεί  να 
εκτελέσει την ενέργεια «Απάντηση» και να δημιουργηθεί 
έτσι ένα νέο Εξερχόμενο (ή Σχέδιο) έγγραφο με το οποίο 
έχει  ήδη  συσχετιστεί  το  εισερχόμενο  στο  οποίο  απαντά 
με σχέση «Απάντηση» 

ΝΑΙ     

4 
Το  σύστημα  κατά  την αποθήκευση  το ψηφιακό αρχείου 
του εγγράφου θα μετατρέπεται αυτόματα σε pdf ενώ θα 
διατηρείται και στο αρχικό του format 

ΝΑΙ     

5 

Κατά  την  δημιουργία  και  καταχώρηση  εξερχομένου  το 
οποίο  χρειάζεται  δημοσίευση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ,  το  σύστημα 
θα  παρέχει  τη  δυνατότητα  καταχώρησης  όλων  των 
απαιτούμενων από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ πεδίων για την αυτόματη 
δημοσίευση του εγγράφου σε αυτό 

ΝΑΙ     





 
Σελίδα 62 

6 
Μετά  την  αποθήκευση  του  εγγράφου  θα  παρέχεται  η 
δυνατότητα  για  εκτύπωση  ακριβούς  αντιγράφου  με  τη 
σχετική ένδειξη στο παραγόμενο αρχείο 

ΝΑΙ     

 

Καταχώρηση σχεδίων 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 

Το  σύστημα  υποστηρίζει  την  καταχώρηση  πάσης  φύσης 
σχεδίων  εγγράφων.  Στην  καταχώρηση  περιλαμβάνονται 
όλες  οι  ενέργειες  που  γίνονται  και  καταλήγουν  στην 
ενσωμάτωση  ενός  ηλεκτρονικού  εγγράφου  με  τα 
μεταδεδομένα του στο Σύστημα 

ΝΑΙ 
   

2 

Στο  σύστημα  μπορούν  να  εισέρχονται  και  να 
καταχωρούνται  «σχέδια  εγγράφου»  από  οποιονδήποτε 
εσωτερικό  χρήστη  έχει  τη  σχετική  εξουσιοδότηση  και 
προέρχονται από τις πηγές όπως αυτές αναφέρθηκαν για 
τα εξερχόμενα έγγραφα 

ΝΑΙ     

3 

Επιπρόσθετα,  σε  σχέση  με  τα  εξερχόμενα,  το  σύστημα 
υποστηρίζει:  με  την  επιλογή  από  τον  συντάκτη  του 
τελικού  υπογράφοντα  του  εγγράφου  από  την  ιεραρχία, 
αυτόματο  υπολογισμό  από  το  σύστημα  των 
προσυπογραφών  («ενδιάμεσες»  υπογραφές)  τις  οποίες 
θα  πρέπει  να  λάβει  το  έγγραφο,  παρέχοντας  τη 
δυνατότητα  στον  συντάκτη  του  να  προσθέσει  / 
αφαιρέσει / αναδιατάξει τις υπογραφές 

ΝΑΙ     

4 

Επιπρόσθετα,  σε  σχέση  με  τα  εξερχόμενα,  το  σύστημα 
υποστηρίζει:  δυνατότητα  «συνυπογραφής»,  σε 
περίπτωση  που  το  έγγραφο  συντάσσεται  από 
περισσότερους  του  ενός  χρήστες  ή  σε  περίπτωση  που 
απαιτούνται υπογραφές από στελέχη εκτός της ιεραρχίας 
μεταξύ συντάκτη και τελικού υπογράφοντος 

ΝΑΙ     

5 

Επιπρόσθετα,  σε  σχέση  με  τα  εξερχόμενα,  το  σύστημα 
υποστηρίζει:  ειδική  λειτουργία  δημιουργίας  σχεδίου 
εγγράφου ως απάντηση σε εισερχόμενο. Ο χειριστής ενός 
εισερχόμενου  εγγράφου  μπορεί  να  εκτελέσει  την 
ενέργεια «Απάντηση»  και  να δημιουργηθεί έτσι ένα νέο 
Σχέδιο  εγγράφου  με  το  οποίο  έχει  ήδη  συσχετιστεί  το 
εισερχόμενο στο οποίο απαντά με σχέση «Απάντηση» 

ΝΑΙ     
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Διακίνηση – Διεκπεραίωση και υπογραφή εγγράφων 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 

Το σύστημα υποστηρίζει τη λειτουργία κατά την οποία ο 
χρήστης  που  καταχώρησε  το  εισερχόμενο  έγγραφο  θα 
πρέπει  μπορεί  να  αποστείλει  το  έγγραφο  στις 
υπηρεσιακές μονάδες στις οποίες αυτό απευθύνεται και 
ο  εκτελών  χρέη  προϊσταμένου  της  κάθε  υπηρεσιακής 
μονάδας  να  το  χρεώνει  προς  διεκπεραίωση  στους  καθ’ 
ύλην  αρμόδιους  υπαλλήλους  –  χειριστές  με 
συγκεκριμένη εντολή διεκπεραίωσης 

ΝΑΙ 
   

2 
Το  σύστημα  υποστηρίζει  την  προώθηση  εγγράφων  σε 
χρήστες  και  ομάδες  (ΥΜ)  με  δυνατότητα  καθορισμού 
σχολίων, απαιτούμενης ενέργειας, προτεραιότητας, κλπ 

ΝΑΙ     

3 

Το  σύστημα  υποστηρίζει  την  παρακολούθηση  της 
διακίνησης  του  εγγράφου  με  εύκολο  τρόπο  από  τους 
χρήστες  με  κατάλληλα  δικαιώματα  πρόσβασης, 
ταυτόχρονα και  για όλες  τις  ΥΜ στις οποίες  το έγγραφο 
έχει προωθηθεί 

ΝΑΙ     

4 

Το  σύστημα  υποστηρίζει  την  καταγραφή  του  ιστορικού 
ενεργειών  διακίνησης  επί  του  εγγράφου  σε  κάθε 
διακριτή  ενέργεια  διακίνησης  επί  του  εγγράφου  (λ.χ. 
πότε στάλθηκε, προς ποιους και από ποιον, πότε και σε 
ποιον χρεώθηκε, εάν αρχειοθετήθηκε ή απαντήθηκε, από 
ποιον  και  πότε,  εάν  υπογράφηκε,  εάν  δημιουργήθηκε 
ακριβές αντίγραφο κ.ο.κ.) 

ΝΑΙ     

5 

Το σύστημα διαθέτει μηχανισμό αυτόματης επισύναψης 
του  εγγράφου  σε  μήνυμα  ηλεκτρονικής  αλληλογραφίας 
και  αποστολή  (από  το  Σύστημα)  στον  παραλήπτη  τα 
στοιχεία του οποίου καταχωρήθηκαν κατά την εισαγωγή 
του  εγγράφου  στο  σύστημα.  Ο  χειριστής  του  εγγράφου 
θα έχει  τη δυνατότητα  εισαγωγής θέματος  και σώματος 
κειμένου στο προς αποστολή email μέσα από το Σύστημα

ΝΑΙ     

6 
Το  σύστημα  υποστηρίζει  διαδικασίες  χρεώσεων, 
κοινοποιήσεων  και  διανομών  (σε  τμήματα,  αποδέκτες 
κλπ.) εισερχομένων εγγράφων 

ΝΑΙ     

7 
Το  σύστημα  έχει  τη  δυνατότητα  άτυπης  διαμοίρασης 
εγγράφων  σε  επιλεγμένους  χρήστες,  (χωρίς 
πρωτοκόλληση τους στην παραλαμβάνουσα υπηρεσία) 

ΝΑΙ     
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8 
Το  σύστημα  έχει  τη  δυνατότητα  επιστροφής  εγγράφου 
από παραλαμβάνοντα χρήστη ή ΥΜ 

ΝΑΙ     

9 

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα ρητής διάκρισης σε είδη 
ενεργειών  διακίνησης  εγγράφων με  άμεση  επιλογή  από 
τη γραφική διεπαφή χρήστη:  

‐ Αποστολή (προς ΥΜ) 

‐ Χρέωση (σε χειριστή για ενέργεια)  

‐ Επιστροφή (από χρήστη ή ΥΜ) 

ΝΑΙ     

10 
Το  σύστημα  έχει  τη  δυνατότητα  παροχής  δυνατότητας 
παρακολούθησης  της «διαδρομής»  του  εγγράφου  εντός 
του φορέα από τον χρήστη 

ΝΑΙ     

11 

Το σύστημα υποστηρίζει την ενέργεια αρχειοθέτησης του 
εισερχομένου  εγγράφου.  Από  τη  στιγμή  της 
αρχειοθέτησής του εγγράφου και μετά, δεν θα πρέπει να 
μπορεί  να  επέλθει  καμία μεταβολή στο αρχειοθετημένο 
έγγραφο.  Επίσης, θα πρέπει να υποστηρίζεται η ενέργεια 
της  επαναφοράς  από  αρχειοθέτηση  σε  χρήστες  με 
κατάλληλα  δικαιώματα  για  την  πράξη  αυτή,  όπως  ο 
προϊστάμενος μίας υπηρεσιακής μονάδας 

ΝΑΙ     

12 

Το  σύστημα  υποστηρίζει  τη  λειτουργία  κατά  την  οποία 
κάθε  εισερχόμενο  έγγραφο  μπορεί  να  διαβιβαστεί  σε 
περισσότερες  από  μία  διευθύνσεις  ή  τμήματα  του 
Φορέα. Σε κάθε μια από αυτές τις υπηρεσιακές μονάδες 
μπορεί  να  το  χειρίζεται  διαφορετικός  χειριστής  και  το 
έγγραφο  να  βρίσκεται  σε  διαφορετική  κατάσταση  (λ.χ. 
χρεωμένο,  απαντήθηκε,  κλπ).  Το σύστημα θα πρέπει  να 
προσφέρει άμεση εποπτική εικόνα της κατάστασης στην 
οποία  βρίσκεται  το  έγγραφο  σε  κάθε  μια  από  τις 
υπηρεσιακές ομάδες στις οποίες έχει διαβιβαστεί 

ΝΑΙ     

13 

Το  σύστημα  υποστηρίζει  λειτουργία  κατά  την  οποία  ο 
χρήστης  που  καταχώρησε  το  έγγραφο  κάνοντας  χρήση 
κάποιας προηγμένης ψηφιακής υπογραφής θα πρέπει να 
μπορεί  να  υπογράφει  ψηφιακά  το  ψηφιακό  αντίγραφο 
που  έχει  δημιουργηθεί  με  την  καταχώρηση.  Με  τον 
τρόπο  αυτόν  θα  διασφαλίζεται  η  μη  μεταβολή  του 
εγγράφου  στο  διηνεκές.  Η  διαδικασία  της  ψηφιακής 
υπογραφής θα πρέπει να μπορεί να γίνεται μέσα από τον 
Web  Browser  του  χρήστη,  χωρίς  τη  χρήση  τοπικά 
εγκατεστημένων  εφαρμογών  και  χωρίς  ο  χρήστης  να 
εγκαταλείπει  τη  γραφική  διεπαφή  του  Συστήματος,  με 
τον  ίδιο  τρόπο  ανεξάρτητα  από  τη  μορφή  του  αρχικά 

ΝΑΙ     
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παραληφθέντος  ψηφιακού  αρχείου  του  εισερχομένου 
εγγράφου 

 

Διακίνηση – προώθηση εξερχόμενων και εσωτερικών εγγράφων 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 

Το  σύστημα  υποστηρίζει  τις  λειτουργίες:  διαδικασία 
σύνταξης,  ανασκόπησης,  έγκρισης,  δημιουργίας 
ακριβούς  αντιγράφου  και  αποστολής/  κοινοποίησης 
εξερχόμενων εγγράφων 

ΝΑΙ 
   

2 
Το σύστημα υποστηρίζει αποστολή εγγράφων σε χρήστες 
και  ομάδες  με  δυνατότητα  καθορισμού  σχολίων, 
απαιτούμενων ενεργειών, προτεραιότητας, κλπ 

ΝΑΙ     

3 

Το σύστημα υποστηρίζει  τη δημιουργία αντιγράφων του 
εγγράφου  για  καθέναν  από  τους  εσωτερικούς 
παραλήπτες  (ΥΜ)  και  αυτόματη  πρωτοκόλληση  του 
εγγράφου  (ως  εισερχομένου  πλέον  στους  παραλήπτες), 
εφόσον  κάποιοι  από  τους  παραλήπτες  του  εγγράφου 
ανήκουν στην ιεραρχία του φορέα 

ΝΑΙ     

4 
Το  σύστημα  υποστηρίζει  την  παρακολούθηση  της 
διακίνησης  του  εγγράφου  με  εύκολο  τρόπο  από  τους 
χρήστες με κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης 

ΝΑΙ     

5 

Το  σύστημα  υποστηρίζει  την  καταγραφή  του  ιστορικού 
ενεργειών  διακίνησης  επί  του  εγγράφου  σε  κάθε 
διακριτή  ενέργεια  διακίνησης  επί  του  εγγράφου  (λ.χ. 
πότε στάλθηκε, προς ποιους και από ποιον, πότε και από 
ποιον υπογράφηκε, εάν αρχειοθετήθηκε ή επιστράφηκε, 
εάν δημιουργήθηκε ακριβές αντίγραφο, κ.ο.κ.) 

ΝΑΙ     

6 

Το  σύστημα  υποστηρίζει  μηχανισμό  αυτόματης 
επισύναψης  του  εγγράφου  σε  μήνυμα  ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας  και  αποστολή  (από  το  Σύστημα)  στον 
παραλήπτη  τα  στοιχεία  του  οποίου  καταχωρήθηκαν  ως 
εξωτερικού αποδέκτη  κατά  την  εισαγωγή  του  εγγράφου 
στο  σύστημα.  Ο  χειριστής  του  εγγράφου  θα  πρέπει  να 
έχει  τη  δυνατότητα  εισαγωγής  θέματος  και  σώματος 
κειμένου  στο  προς  αποστολή  email  μέσα  από  το 
Σύστημα,  ενώ  παράλληλα  θα  πρέπει  να  επισημαίνεται 
στον  χρήστη  η  λήψη  αποδεικτικού  παραλαβής  από  το 
πρόγραμμα ανάγνωσης ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  του 
εξωτερικού αποδέκτη – παραλήπτη του εγγράφου 

ΝΑΙ     





 
Σελίδα 66 

7 

Το  σύστημα  υποστηρίζει  τη  διαδικασία  αρχειοθέτησης 
του  εξερχομένου  εγγράφου.  Από  τη  στιγμή  της 
αρχειοθέτησής του εγγράφου και μετά, δεν θα πρέπει να 
μπορεί  να  επέλθει  καμία μεταβολή στο αρχειοθετημένο 
έγγραφο.  Για  χρήστες  με  κατάλληλα  δικαιώματα,  θα 
πρέπει να υποστηρίζεται από το Σύστημα η ενέργεια της 
επαναφοράς  από  αρχειοθέτηση,  π.χ.  για  τον 
προϊστάμενο μίας υπηρεσιακής μονάδας 

ΝΑΙ     

8 

Το  σύστημα  υποστηρίζει  λειτουργία  για  τα  εξερχόμενα 
έγγραφα  (ή  τα  έγγραφα  που  διακινούνται  εντός  του 
Φορέα),  ώστε  δίνεται  από  το  σύστημα  άμεση  εποπτική 
εικόνα  της  κατάστασης  στην  οποία  βρίσκεται  το  κάθε 
έγγραφο  σε  κάθε  μια  από  τις  υπηρεσιακές  ομάδες  στις 
οποίες έχει διαβιβαστεί, καθώς και εάν έχει παραληφθεί 
από τον εξωτερικό παραλήπτη του 

ΝΑΙ     

 

Διακίνηση , υπογραφή και προώθηση σχεδίων εγγράφων 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 

Η διαδικασία της ψηφιακής υπογραφής γίνεται μέσα από 
τον  Web  Browser  του  χρήστη,  χωρίς  τη  χρήση  τοπικά 
εγκατεστημένων  εφαρμογών  και  χωρίς  ο  χρήστης  να 
εγκαταλείπει  τη  γραφική  διεπαφή  του  συστήματος,  με 
τον  ίδιο  τρόπο  ανεξάρτητα  από  τη  μορφή  του  αρχικά 
παραληφθέντος ψηφιακού αρχείου του εγγράφου 

ΝΑΙ 
   

2 

Το  σύστημα  υποστηρίζει  τη  διαδικασία  διακίνησης  του 
εγγράφου ως εξής: 

‐  Ο  συντάκτης  του  εγγράφου,  αφού  το  υπογράψει,  θα 
πρέπει  να  μπορεί  να  αποστέλλει  το  έγγραφο  στην  στον 
εκτελούντα  χρέη  προϊσταμένου  της  υπηρεσιακής  του 
μονάδας προς υπογραφή.  

‐  Ο  κάθε  προϊστάμενος  ΥΜ  που  οφείλει  να 
προσυπογράψει το σχέδιο, θα πρέπει να έχει δυνατότητα 
υπογραφής  και  προώθησης  του  σχεδίου  για  υπογραφή 
προς  τον  εκτελούντα  χρέη  προϊσταμένου  της  επόμενης 
ιεραρχικά  ομάδας,  από  την  οποία  θα  πρέπει  να 
υπογραφεί. 

‐ Σε κάθε στάδιο της διακίνησής του κατά τη διαδικασία 
της  έγκρισής  του  θα  πρέπει  να  ενσωματώνονται  και  οι 
ψηφιακές  υπογραφές  του  αντίστοιχου  υπογράφοντα 
(εφόσον  αυτός  διαθέτει  τα  απαραίτητα  ψηφιακά 

ΝΑΙ     
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πιστοποιητικά).    Η  ενσωμάτωση  της  ψηφιακής 
υπογραφής  θα  πρέπει  να  γίνεται  μέσα  από  τη  web
γραφική  διεπαφή  του  συστήματος  διαχείρισης 
εγγράφων,  χωρίς  την  απαίτηση  για  εγκατάσταση  και 
χρήση οποιασδήποτε desktop εφαρμογής (λ.χ. MS Office, 
Acrobat,  Java,  κλπ.) ή  τρίτου, ανεξάρτητου, συστήματος. 
Η  ψηφιακή  υπογραφή  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιεί 
αποκλειστικά  ψηφιακά  πιστοποιητικά  σκληρής 
αποθήκευσης  σε usb  tokens  ή  smart  cards,  συμβατά  με 
την  υποδομή  δημόσιου  κλειδιού  που  διατηρεί  η  Αρχή 
Πιστοποίησης  Ελληνικού  Δημοσίου  και  η  Εθνική 
Διαδικτυακή  Πύλη  ΕΡΜΗΣ  και  να  ενσωματώνεται 
αυτόματα στο ψηφιακό αντίγραφο (pdf). 

‐  Το  σύστημα  θα  πρέπει  να  κρατά  πλήρες  ιστορικό  των 
διαφορετικών  εγγράφων  (ψηφιακών  αρχείων  σε  μορφή 
pdf  καθώς  και  πρωτότυπων  αρχείων  όπως  αυτά 
καταχωρήθηκαν  από  τους  χρήστες)  που  παράγονται  σε 
κάθε  στάδιο  της  διαδικασίας,  χρησιμοποιώντας 
μηχανισμό  ελέγχου  και  δημιουργίας  εκδόσεων  (version
control). 

‐  Στο  παραγόμενο  έπειτα  από  την  προσθήκη  μίας  νέας 
υπογραφής  έγγραφο  θα αποτυπώνονται  τόσο  η  ένδειξη 
της  υπογραφής  όσο  και  τα  πιθανά  σχόλια  (π.χ. 
διαφωνίες,  αντιρρήσεις)  που  την  συνοδεύουν  σε 
συγκεκριμένες θέσεις, όπως ορίζονται στον ΚΕΔΥ. 

‐  Σε  περίπτωση που  ένας  αρμόδιος  για  την  έγκριση  του 
σχεδίου  διαφωνεί,  θα  πρέπει  να  έχει  τη  δυνατότητα 
επιστροφής  του  σχεδίου  εγγράφου  στον  αρχικό 
συντάκτη, μαζί με σχόλια που τεκμηριώνουν τη διαφωνία 
του. 

‐  Σε  περίπτωση που  ένας  αρμόδιος  για  την  έγκριση  του 
σχεδίου συμφωνεί σε γενικές γραμμές, επιθυμεί όμως να 
επιφέρει μικρής κλίμακας τροποποιήσεις, το σύστημα θα 
πρέπει  να  του  παρέχει  τη  δυνατότητα  να  καταχωρεί  τις 
παρατηρήσεις του και να τροποποιεί το ψηφιακό αρχείο, 
ενσωματώνοντάς  τες  σε  αυτό  και  αποθηκεύοντάς  το  σε 
διακριτή  έκδοση από  το αρχικό. Με  τον  τρόπο αυτό  θα 
διασφαλίζεται  η  πλήρης  αποτύπωση  των  παρεμβάσεων 
επί  του  σχεδίου  εγγράφου  καθ’  όλη  τη  διαδικασία 
έγκρισης και συλλογής των απαραίτητων υπογραφών. 

‐ Όταν το σχέδιο λαμβάνει την τελική υπογραφή (από τον 
δηλωθέντα  ως  τελικό  υπογράφοντα),  τότε  αυτό  θα 
πρέπει  να  λαμβάνει  αριθμό  πρωτοκόλλου  και    να 
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επιστρέφεται στον συντάκτη  του για  την μετατροπή  του 
σε εξερχόμενο, το οποίο στη συνέχεια θα ακολουθεί την 
πορεία  εξερχομένου  εγγράφου  και  την  παραγωγή 
ακριβούς αντιγράφου. 

3 

Όταν ένα σχέδιο εγγράφου επιστρέφεται στον συντάκτη 
του  από  τον  τελικό  υπογράφοντα,  τότε  το  Σύστημα 
παρέχει  τη  δυνατότητα  αυτόματης  δημιουργίας  του 
τελικού  εξερχόμενου  εγγράφου  και  ψηφιακής 
υπογραφής του, πιστοποιώντας έτσι ότι το έγγραφο αυτό 
αποτελεί  το  αποτέλεσμα  της  εσωτερικής  διαβούλευσης 
που  πραγματοποιείται  κατά  τη  διακίνηση  του  σχεδίου 
στην ιεραρχία 

ΝΑΙ     

4 

Το  σύστημα  παρέχει  και  τη  δυνατότητα  αρχειοθέτησης 
σχεδίου  εγγράφου,  για  την  περίπτωση  στην  οποία 
αποφασίζεται  ότι  το  σχέδιο  εγγράφου  δεν  πρέπει  να 
μετατραπεί σε εξερχόμενο για περεταίρω διεκπεραίωση.

Από  τη  στιγμή  της  αρχειοθέτησής  του  και  μετά  σε  μια 
υπηρεσιακή ομάδα δεν θα πρέπει να μπορεί να επέλθει 
καμία μεταβολή στο αρχειοθετημένο έγγραφο 

ΝΑΙ     

 

Αναζήτηση ‐ εντοπισμός εγγράφων 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 
Το  σύστημα  υποστηρίζει  μηχανισμό  αναζήτησης 
εγγράφων με χρήση πολλαπλών κριτηρίων αναζήτησης 

ΝΑΙ 
   

2 

Το  σύστημα  υποστηρίζει  λειτουργία  κατα  την  οποία  το 
περιεχόμενο  (content)  ηλεκτρονικών  εγγράφων 
(searchable  pdfs  ή  αντίστοιχοι  μορφότυποι)  μπορεί 
αυτόματα να εξάγεται και να ενημερώνει τους σχετικούς 
πίνακες  υποστήριξης  των  μηχανισμών  αναζήτησης 
ελευθέρου κειμένου (full text retrieval) 

ΝΑΙ     

3 

Το σύστημα υποστηρίζει λειτουργία κατά την οποία κατά 
την  αναζήτηση  τα  έγγραφα  θα  πρέπει  να 
χαρακτηρίζονται με χρήση όλων των επιθυμητών πεδίων 
και δεδομένων, χωρίς περιορισμό στο πλήθος τους 

ΝΑΙ     

4 

Το  σύστημα  παρέχει  μηχανισμό  αναζήτησης  των 
οντοτήτων  πληροφοριών  με  δυνατότητα  δυναμικής 
αναζήτησης  εγγράφων  με  βάση  συνδυασμό  οντοτήτων 
όπως: 

ΝΑΙ     
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‐ Αριθμός Πρωτοκόλλου 

‐ Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα 

‐ Αποστολέας 

‐ Θέμα Εγγράφου 

‐ Είδος Εγγράφου 

‐ Κατάσταση Εγγράφου 

‐ Εξωτερικοί Αποδέκτες 

‐ Αναγνωριστικό (ID) 

‐  Ημερομηνίες  (δημιουργίας,  αποστολής,  ιστορικό 
κινήσεων, κλπ.) 

‐ Θεματικές Κατηγορίες 

‐ Θεματικός Φάκελος 

‐  Εμπλεκόμενοι  Χρήστες:  Υπογράφων,  Συντάκτης, 
Καταχωρητής, Χειριστής, Απαντήθηκε, Αρχειοθετήθηκε. 

‐  Εμπλεκόμενες    Υ.Μ.:  Υποχρέωση υπογραφής,  Κάτοχος, 
Κοινοποιήθηκε από/προς, Στάλθηκε από/προς 

‐  Μεταδεδομένα  υποθέσεων  στις  οποίες  εντάσσεται  το 
προς αναζήτηση έγγραφο 

5 

Το  σύστημα  υποστηρίζει  λειτουργία  κατά  τη  διατύπωση 
ερωτημάτων  αναζήτησης,  μπορούν  να  συνδυασθούν 
πιθανές  τιμές  σε  μεταδεδομένα  των  εγγράφων  και 
φράσεις  στο  περιεχόμενο  των  ίδιων  των  εγγράφων 
(metadata  search  &  full  text  search),  λαμβάνοντας  υπ’ 
όψη τα δικαιώματα προβολής συγκεκριμένων εγγράφων 
του χρήστη που πραγματοποιεί την αναζήτηση 

ΝΑΙ     

6 

Το  σύστημα  υποστηρίζει  λειτουργία  κατά  την  οποία 
παρέχονται προκαθορισμένα ερωτήματα αναζήτησης και 
εντοπισμού  των  εγγράφων  βάσει  του  τύπου  των 
εγγράφων: 

‐  Εισερχόμενα  σε  εκκρεμότητα,  χρεωμένα,  απαντημένα, 
αρχειοθετημένα,  κοινοποιηθέντα,  απεσταλμένα, 
επιστραφέντα. 

‐  Εξερχόμενα  απεσταλμένα,  απαντημένα,  μη 
απεσταλμένα,  αρχειοθετημένα,  υπογεγραμμένα, 
οίκοθεν. 

ΝΑΙ     
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‐  Σχέδια  προς  υπογραφή,  με  τελική  υπογραφή, 
υφισταμένων  υπηρεσιών,  αρχειοθετημένα, 
υπογεγραμμένα, επιστραφέντα, οίκοθεν 

7 
Στο  σύστημα  ενσωματώνεται  δυνατότητα  εξαγωγής 
αποτελεσμάτων αναζήτησης σε εφαρμογή υπολογιστικού 
φύλλου Excel 

ΝΑΙ     

8 

Το  σύστημα  παρέχει  τη  δυνατότητα  αναζήτησης  και 
προβολής ομαδοποιημένων αποτελεσμάτων αναζήτησης 
στα  έγγραφα  όλων  των  υφισταμένων  υπηρεσιών  βάσει 
της  θέσης  και  του  ρόλου  που  έχει  ο  κάθε  χρήστης  στο 
Οργανόγραμμα 

ΝΑΙ     

 

Διαχείριση υποθέσεων 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 
Το  σύστημα  υποστηρίζει  την  οργάνωση  και  διαχείριση 
των  εργασιών  που  απορρέουν  από  τα  έγγραφα  σε 
Υποθέσεις 

ΝΑΙ 
   

2 

Το  σύστημα  εμπεριέχει  κατάλληλο  μηχανισμό  που 
μπορεί  να  διαχειρίζεται  όλα  τα  δεδομένα,  τα 
μεταδεδομένα και τα έγγραφα που δημιουργούνται από 
την  γέννηση  μιας  υπόθεσής,  μέχρι  την  οριστική 
διεκπεραίωση και αρχειοθέτησή της 

ΝΑΙ     

3 
Το σύστημα υποστηρίζει την οργάνωση και ενσωμάτωση 
πολλαπλών  εγγράφων που αφορούν  στην  ίδια  Υπόθεση 
σε ενιαίο φάκελο της Υπόθεσης 

ΝΑΙ     

4 

Το σύστημα παρέχει κατάλληλη λειτουργικότητα ώστε οι 
φάκελοι  Υποθέσεων  να  χαρακτηρίζονται  με  μια  σειρά 
μεταδεδομένων που περιλαμβάνουν:  

‐  Τον  τύπο  του  φακέλου  (όνομα  της  διαδικασίας  που 
μοντελοποιεί). 

‐ Λέξεις κλειδιά. 

‐ Στοιχεία ενδιαφερομένου  (λ.χ. ονοματεπώνυμο πολίτη, 
επωνυμία  εταιρείας)  που  αποτελεί  τον  βασικό 
εμπλεκόμενο στο συγκεκριμένο φάκελο 

‐ Στοιχεία γεωγραφικής περιοχής που αφορά η υπόθεση 

‐  Τη  (μη  γραμμική)  ακολουθία  τύπων  εγγράφου  που 

ΝΑΙ     
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περιλαμβάνει κάθε φάκελος, στην οποία θα καθορίζεται 
η  θέση  του  εγγράφου  στην  ακολουθία.  Η  ακολουθία 
αυτή  όταν  συμπληρώνεται  από  συγκεκριμένα  έγγραφα 
που  εμπίπτουν  στους  προδιαγεγραμμένους  τύπους 
εγγράφων,  αποτυπώνει  τη  χρονική  ροή  εξέλιξης  της 
υπόθεσης 

‐  Τις  υπηρεσιακές  μονάδες  (από  το  οργανόγραμμα  του 
φορέα)  και  τους  ρόλους  που  έχουν  δικαίωμα  προβολής 
ενός φακέλου και αυτές που έχουν δικαίωμα προσθήκης 
εγγράφων στο φάκελο αυτόν – δηλαδή τις εμπλεκόμενες 
με τη διαδικασία υπηρεσιακές μονάδες και ρόλους 

5 

Το  σύστημα  υποστηρίζει  βασικές  λειτουργίες  επί  των 
φακέλων Υποθέσεων, όπως:  

‐ Δημιουργία φακέλου Υπόθεσης  

‐ Προβολή καταλόγων φακέλων Υποθέσεων 

‐ Ανάσυρση και προβολή φακέλου  Υπόθεσης 

‐ Προσθήκη  (νέου ή υφισταμένου)  εγγράφου σε φάκελο 
Υπόθεσης 

‐  Αποστολή  φακέλου  σε  συνεργαζόμενες  υπηρεσιακές 
μονάδες 

‐  Χρέωση  φακέλου  σε  έναν  ή  περισσότερους  χρήστες  / 
ρόλους 

ΝΑΙ     

6 

Το  σύστημα  υποστηρίζει  την  ενσωμάτωση  ενός 
εγγράφου  σε  μία  υπάρχουσα  Υπόθεση  κατά  την 
καταχώρησή  του  στο  Σύστημα  με  τα  κατάλληλα 
μεταδεδομένα  συσχέτισης  από  τη  φόρμα  καταχώρησης 
του εγγράφου 

ΝΑΙ     

7 
Το  σύστημα  υποστηρίζει  την  καταγραφή  εκτέλεσης 
τυποποιημένων  ενεργειών  για  την  διεκπεραίωση  της 
υπόθεσης 

ΝΑΙ     

8 

Το σύστημα να παρέχει λειτουργίες διαχείρισης φακέλων 
υποθέσεων  όπως  αυτό  περιγράφεται  στη  συγκεκριμένη 
παράγραφο.  Το  σύστημα  διαχείρισης  υποθέσεων  (Case
Management System) υποστηρίζει τα πλέον διαδεδομένα 
πρότυπα μοντελοποίησης (σε επίπεδο ροών εργασίας και 
ενεργειών)  BPMN  2.0  και  CMMN  1.1,  καθιστώντας  το 
πλήρως διαλειτουργικό με αντίστοιχα συστήματα 

ΝΑΙ     
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Ειδικές λειτουργίες 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 
Οι διαχειριστές  του Συστήματος μπορούν να προβάλουν 
και να διαχειριστούν τα έγγραφα του Φορέα στο σύνολό 
τους 

ΝΑΙ 
   

2 
Οι  διαχειριστές  του  Συστήματος  έχουν  πρόσβαση  στον 
κατάλογο  εγγράφων  όπως  αυτός  προβάλλεται  σε  κάθε 
υπηρεσιακή μονάδα 

ΝΑΙ     

3 
Περιλαμβάνεται  ειδική  προβολή  για  τη  διαχείριση  των 
έγγραφων  που  καταχωρούνται  και  διεκπεραιώνονται 
μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου 

ΝΑΙ     

4 

Στα  προβαλλόμενα  έγγραφα,  ο  διαχειριστής  έχει  κατ’ 
ελάχιστον τις παρακάτω διαθέσιμες λειτουργίες: 

‐  Αναλυτική  προβολή  ψηφιακών  εγγράφων  και 
μεταδεδομένων τους. 

‐  Επεξεργασία  διαχειριστή,  η  οποία  επιτρέπει  τη 
μεταβολή των στοιχείων του εγγράφου. Η ενέργεια αυτή 
καταγράφεται  στο  ιστορικό  του  εγγράφου  μαζί  με  τα 
στοιχεία  του  χρήστη  και  την  ώρα  που  την 
πραγματοποίησε.  

‐  Επαναφορά  από  αρχειοθέτηση.  Η  ομάδα  των 
διαχειριστών  μπορεί  να  επαναφέρει  ένα  έγγραφο  από 
την αρχειοθέτηση. 

‐ Δημοσίευση σε Ιστοσελίδα.  

‐ Αντιστροφή τύπου εγγράφου.  Σε περιπτώσεις που έχει 
πραγματοποιηθεί  λανθασμένα  η  αρχική  επιλογή  του 
τύπου  του  εγγράφου  (Εισερχόμενο  ή  Εξερχόμενο)  ο 
διαχειριστής  μπορεί  να  μετατρέψει  το  εισερχόμενο  σε 
εξερχόμενο ή το αντίστροφο. 

‐ Διαγραφή Σχεδίων. Παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής 
σχεδίων  που  δεν  έχουν  ολοκληρωθεί  και  παραμένουν 
ανενεργά  χωρίς  την  υπογραφή  του  συντάκτη  \
καταχωρητή. 

‐ Ακύρωση Τελικής Υπογραφής.  Σε περιπτώσεις που ένα 
σχέδιο  έχει  λάβει  την  τελική  υπογραφή  και  αριθμό 
πρωτοκόλλου ο διαχειριστής μπορεί να το ακυρώσει και 
να το επαναφέρει στην αμέσως προηγούμενη κατάσταση 
που βρισκόταν πριν την τελική υπογραφή, καταχωρώντας 

ΝΑΙ     
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σε σχόλια τον ακριβή λόγο της ακύρωσης. Παράλληλα ο 
αριθμός  πρωτοκόλλου  και  το  έγγραφο  ακυρώνεται  και 
στη θέση  τους να καταχωρείται αυτόματα έγγραφο που 
θα φέρει την ένδειξη ΑΚΥΡΟ. 

5 

Το  σύστημα  παρέχει  τη  δυνατότητα  μεταβίβασης  των 
αρμοδιοτήτων  έγκρισης  και  υπογραφής  εγγράφων  σε 
χρήστη που κατέχει υψηλότερη ιεραρχικά θέση σε σχέση 
με τον χρήστη στον οποίον βρίσκεται προς υπογραφή ένα 
σχέδιο εγγράφου. Ο χρήστης στον οποίο μεταβιβάζονται 
οι  αρμοδιότητες  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνεται  στους 
συνυπογράφοντες  ή  να  είναι  ο  τελικός  υπογράφων  του 
εγγράφου.  Ειδικότερα,  κατά  τη  διαδικασία  της 
διακίνησης  του  σχεδίου  για  την  συλλογή  εγκρίσεων  και 
υπογραφών, παρέχεται σε χρήστες που περιλαμβάνονται 
στις  ομάδες  που  έχουν  οριστεί  για  να  εγκρίνουν  το 
σχέδιο  και  δεν  έχουν  ακόμα  παραλάβει  το  σχέδιο,  η 
δυνατότητα  να  εκτελέσουν  κατάλληλη  ενέργεια,  π.χ. 
Ανάληψη  υποχρέωση  υπογραφής,  ώστε  να 
μεταβιβάσουν  τις  αρμοδιότητες    έγκρισης  από  τους 
υφιστάμενούς τους σε αυτούς τους ίδιους. 

ΝΑΙ     

6 

Το  σύστημα  παρέχει  τη  δυνατότητα  προβολής  και 
διαχείρισης  εγγράφων  και  αιτημάτων  που  προέρχονται 
από τους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Φορέα. 

Το  σύστημα  παρέχει  εξιδεικευμένη  αναζήτηση  για  τα 
έγγραφα  αυτά  βάσει  συγκεκριμένων  πεδίων  που  έχουν 
συμπληρωθεί  κατά  την  υποβολή  τους  στην  διαδικτυακή 
πύλη, π.χ. Θεματικές κατηγορίες, και θα υποστηρίζει  την 
εξαγωγή  (export)  τους  σε  αρχείο  κατάλληλης  μορφής, 
π.χ. CSV. 

ΝΑΙ     

7 

Στο  σύστημα  περιλαμβάνεται  εγγενής  (native)  δυναμική 
εφαρμογή  για  φορητές  συσκευές  για  τις  πλατφόρμες 
Android και iOS. 

Μέσω  της  εφαρμογής  θα  πρέπει  να  παρέχεται 
λειτουργικότητα  για  τη  διακίνηση,  διεκπεραίωση  και 
αναζήτηση  των  εγγράφων    αντίστοιχη  με  αυτή  που 
παρέχεται μέσω ενός διαδικτυακού φυλλομετρητή (Web
Browser). 

Ειδικότερα  υποστηρίζεται  το  σύνολο  των  παρακάτω 
διαδικασιών:  

‐  Διακίνηση  εισερχομένου,  εξερχομένου  και  σχεδίου 
εγγράφου. 

ΝΑΙ     
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‐ Αρχειοθέτηση εγγράφου. 

‐ Παρακολούθηση της κατάστασης του εγγράφου. 

‐ Ηλεκτρονική υπογραφή σχεδίου (ένδειξη έγκρισης). 

‐ Μετατροπή σχεδίου σε εξερχόμενο. 

‐ Αναζήτηση και εντοπισμός εγγράφων. 

 

 

Γενικές απαιτήσεις 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 

Το  υποσύστημα  ηλεκτρονικής  πρωτοκόλλησης  και 
χρονοσήμανσης  εγγράφων  διαθέτει  τα  ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

‐  Δυνατότητα  σε  κάθε  χρήστη  του  συστήματος  που  έχει 
σχετική εξουσιοδότηση να μπορεί να καταχωρεί έγγραφα 
στο σύστημα και να λαμβάνει Αριθμό Πρωτοκόλλου.  

‐  Χρήση  μηχανισμού  χρονοσήμανσης  κατά  την 
πρωτοκόλληση.  Θα  πρέπει  να  υποστηρίζεται  έγκυρη 
χρονοσήμανση  (time‐stamping)  με  διασύνδεση  με 
πιστοποιημένο  φορέα  παροχής  υπηρεσιών  ψηφιακής 
χρονοσήμανσης (ΕΡΜΗ, Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ή 
άλλο αντίστοιχο αναγνωρισμένο φορέα). 

‐  Ηλεκτρονική  πρωτοκόλληση  όλων  των  εισερχόμενων 
και  εξερχόμενων  εγγράφων  με  βάση  τους  κανόνες  που 
διέπουν τον φορέα.  

‐  Υποστήριξη  κατ’  ελάχιστον  των  παρακάτω  τρόπων 
πρωτοκόλλησης: 

• Κατανεμημένη πρωτοκόλληση, με διακριτό 
αριθμό πρωτοκόλλου ανά βαθμίδα της 
ιεραρχίας (τμήμα, υποδιεύθυνση,  υπηρεσία, 
διοίκηση κ.ο.κ.)  και  

• Aπόδοση κεντρικού αριθμού πρωτοκόλλου από 
το ενιαίο κεντρικό πρωτόκολλο του Φορέα. 

‐  Αυτόματη  αρίθμηση  (auto‐numbering)  και  απόδοση 
μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου. 

ΝΑΙ 
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‐ Μηχανισμό ελέγχου διπλής καταχώρησης εγγράφων. 

‐ Δυνατότητα ακύρωσης Αρ. Πρωτοκόλλου σε κατάλληλα 
εξουσιοδοτημένους χρήστες. 

‐  Αυτόματη  έκδοση  αποδεικτικού  παραλαβής  εγγράφου 
(Αποδεικτικό  Πρωτοκόλλου)  κατά  την  καταχώρηση 
πρωτοκόλλου που αφορά εισερχόμενα, με κατ’ ελάχιστον 
τα  εξής  στοιχεία:  Όνομα  αποστολέα,  αριθμό 
πρωτοκόλλου, ημερομηνία πρωτοκόλλησης, θέμα. 

‐  Συσχέτιση  εγγράφων  που  έχουν  καταχωρηθεί  στο 
πρωτόκολλο  (π.χ.  απαντητική  επιστολή σε προηγούμενο 
πρωτοκολλημένο  έγγραφο  ή  σχετικά  έγγραφα  για  τα 
οποία γίνεται αναφορά σε επιστολή).  

‐ Χαρακτηρισμό εξερχόμενου εγγράφου με δεδομένα του 
συστήματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ", π.χ. "Προς Ανάρτηση", "Αριθμός 
Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ)", κλπ. 

2 

Το  υποσύστημα  υποστήριξης  και  ενσωμάτωσης 
ψηφιακών  υπογραφών  υποστηρίζει  τις  ακόλουθες 
δυνατότητες: 

‐  Απευθείας  προσθήκη  ψηφιακής  υπογραφής  στους 
διαφόρους κόμβους της διακίνησης του εγγράφου με τον 
ίδιο τρόπο για το χρήστη είτε αυτή είναι προηγμένη είτε 
αυτή είναι απλή, είτε αυτή φυλάσσεται σε φορητό μέσο 
‘σκληρής’  αποθήκευσης  (qualified  advanced  electronic
signature),  είτε  φυλάσσεται  σε  server,  είτε  με  τρόπο 
συμβατά  με  την  υποδομή  δημόσιου  κλειδιού  που 
διατηρεί η Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου και η 
Εθνική Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ, είτε με άλλο τρόπο (με 
τα πιστοποιητικά εισόδου στο Σύστημα). 

‐ Ενσωμάτωση της ψηφιακής υπογραφής απευθείας από 
τον web browser,  χωρίς  την  απαίτηση  για  εγκατάσταση 
και χρήση οποιασδήποτε desktop εφαρμογής (λ.χ. office, 
acrobat,  java κλπ.) και με υποστήριξη χρήσης ψηφιακών 
πιστοποιητικών  σκληρής  αποθήκευσης  σε  usb  tokens  ή 
smartcards. 

‐ Δυνατότητα πολλαπλών ψηφιακών υπογραφών στο ίδιο 
έγγραφο σε θέσεις που προκαθορίζονται από το σύστημα 
με  βάση  την  επιλογή  υπογραφόντων  από  τον  συντάκτη 
του εγγράφου («σφραγίδα προσυπογραφών» του ΚΕΔΥ) 

‐  Πλήρη  διαλειτουργία  με  τις  υπηρεσίες  επαλήθευσης 
ψηφιακών  πιστοποιητικών  της  Εθνικής  Πύλης  Δημόσιας 

ΝΑΙ     
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Διοίκησης ΕΡΜΗΣ 

3 

Το  υποσύστημα  σχεδιασμού  και  παραγωγής  αναφορών 
και  στατιστικών  παρέχει  τη  δυνατότητα  παραγωγής 
παραμετρικών αναφορών και συνδυαστικών στατιστικών 
στοιχείων.  Παρέχεται  η  δυνατότητα  σε 
εξουσιοδοτημένους χρήστες  του φορέα να δημιουργούν 
νέες αναφορές ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες τους και 
να τις ενσωματώνουν στο Σύστημα. 

ΝΑΙ     

4 

Το  υποσύστημα  σχεδιασμού  και  παραγωγής  αναφορών 
και στατιστικών παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες: 

‐  Πρόσβαση  αποκλειστικά  μέσω  διαδικτυακού 
φυλλομετρητή  (browser)  με  ανάλογη  φιλική  διεπαφή 
επικοινωνίας, όπως αυτή για τη διαχείριση εγγράφων και 
υποθέσεων, τόσο για την εκτέλεση – προβολή αναφορών 
όσο και για το σχεδιασμό τους. 

‐  Ενσωματωμένο μηχανισμό σχεδιασμού και παραγωγής 
σύνθετων  αναφορών  με  δυνατότητα  απόδοσης 
δικαιωμάτων  εκτέλεσής  τους  από  τον  Διαχειριστή  σε 
ομάδες χρηστών (υπηρεσίες). 

‐  Υποστήριξη  δημιουργίας  και  χρήσης  βιβλιοθήκης 
έτοιμων αναφορών. 

‐  Απλοποιημένη  διαδικασία  δημιουργίας  αναφορών. 
Δυνατότητα παραγωγής δυναμικών αναφορών με χρήση 
συγκεκριμένων  κριτηρίων  και  εξαγωγή  τους  σε 
εκτυπώσιμη ή ηλεκτρονική μορφή. 

‐  Υποστήριξη  παραγωγής  αναφορών  ανά  Υπηρεσιακή 
Μονάδα και ρόλο χρήστη. 

‐  Δυνατότητα  εξαγωγής αναφορών σε  διάφορες μορφές 
αρχείων  (κατ΄ελάχιστον  csv,  excel,  pdf,  word,  power
point, odt, ods). 

‐ Δυνατότητα διαβαθμισμένης πρόσβασης σε αναφορές, 
ανάλογα με  την υπηρεσία στην οποία ανήκει ο  χρήστης 
και τα δικαιώματα πρόσβασης που του αποδίδονται από 
το  διαχειριστή  του  συστήματος  σε  συγκεκριμένες 
αναφορές. 

ΝΑΙ     

5 

Το  υποσύστημα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου 
περιλαμβάνει  ένα  πλήρες  Υποσύστημα  Υποδοχής, 
Καταχώρησης  και  Πρωτοκόλλησης  της  Ηλεκτρονικής 
Αλληλογραφίας  που  δέχονται  οι  υπηρεσιακές  μονάδες. 

ΝΑΙ     
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Σε  κάθε  βαθμίδα  της  ιεραρχίας  (τμήμα,  διεύθυνση, 
γενική διεύθυνση, γενική γραμματεία, κ.ο.κ.)  , μέσα από 
το  Υποσύστημα  αυτό,  παρέχεται  η  δυνατότητα  λήψης 
μηνυμάτων  από  το  υπηρεσιακό  λογαριασμό 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

6 

Το  υποσύστημα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  έχει  τις 
παρακάτω δυνατότητες: 

‐  Προβολή  μηνυμάτων  σε  κατάλογο  με  δυνατότητα 
αναζήτησης  βάσει  κατάστασης  (Διαγραμμένα, 
αναγνωσμένα, μη αναγνωσμένα, πρωτοκολλημένα, κτλ.), 
λέξεων κλειδιών και ημερομηνία αποστολής. 

‐  Αναλυτική  προβολή  μηνυμάτων  και  συνημμένων 
αρχείων. 

‐ Καταχώρηση και πρωτοκόλληση ληφθέντος μηνύματος, 
με  την  αυτόματη  συμπλήρωση    των  πεδίων  Θέμα, 
Αποστολέας,  Email  Αποστολέα,  Ημερομηνία  Αποστολής 
και δυνατότητα επιλογής μεταξύ του κειμένου του email, 
ή  των  συνημμένων αρχείων  του,  ως  βασικού ψηφιακού 
αρχείου  ή  συνημμένου  στο  έγγραφο,  με  το  πάτημα  2‐3 
clicks. 

‐  Αυτόματη  μετατροπή  του  κειμένου  του  email  σε 
ψηφιακό αρχείο PDF  και  ενσωμάτωσή  του στο  έγγραφο 
που πρωτοκολλείται. 

‐  Δυνατότητα  επισκόπησης  του  εγγράφου  που 
πρωτοκολλήθηκε. 

ΝΑΙ     

7 

Το  υποσύστημα  ειδοποιήσεων  παρέχει  ενσωματωμένο 
μηχανισμό ειδοποιήσεων με τους εξής τρόπους: 

‐ Ειδοποίηση χρηστών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
με  αυτόματη  αποστολή  σχετικού  ηλεκτρονικού 
μηνύματος. 

‐ Ειδοποίηση των χρηστών μέσω ειδοποίησης του χρήστη 
στο  γραφικό  περιβάλλον  της  εφαρμογής  SSE  (=server‐
sent event). 

‐  Ειδοποίηση  των  χρηστών  με  χρήση  desktop
notifications. 

ΝΑΙ     
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Λειτουργίες διαχείρισης 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 

Όλες  οι  λειτουργίες  διαχείρισης  παρέχονται  προς  τους 
διαχειριστές  του  συστήματος  και  γίνονται  αποκλειστικά 
μέσω  διαδικτυακού  φυλλομετρητή  σε  πλήρως  γραφικό 
περιβάλλον 

ΝΑΙ 
   

2 

Στις λειτουργίες διαχείρισης του συστήματος παρέχεται η 
δυνατότητα διαχείρισης οργανογράμματος ως εξής: 

‐  Δυνατότητα  διαχείρισης  της  ιεραρχικής  δομής  του 
φορέα  με  οπτικοποιημένο  προφανή  τρόπο  μέσα  από 
εύχρηστη διεπαφή. 

‐  Δημιουργία  νέας  υπηρεσίας  και  τοποθέτησή  της  σε 
συγκεκριμένο σημείο στο οργανόγραμμα. 

‐ Τροποποίηση των στοιχείων μίας υπηρεσίας, όπως: 

+ Όνομα υπηρεσίας 

+ Είδος υπηρεσίας  

+ Στοιχεία προϊσταμένου 

+ Κωδικός της υπηρεσίας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

+ Ενεργοποίηση – απενεργοποίηση δικαιωμάτων 
πρόσβασης  που  έχει  η  κάθε  υπηρεσία  στα  επί 
μέρους  υποσυστήματα  και  λειτουργίες  του 
Συστήματος 

‐  Μετακίνηση  υπηρεσίας  στο  οργανόγραμμα  με  χρήση 
drag & drop μηχανισμού. 

‐  Διαγραφή  υπηρεσίας.  Στην  περίπτωση  της  διαγραφής 
μίας  υπηρεσίας  θα  πρέπει  το  σύστημα  να  διαθέτει 
μηχανισμό μεταφοράς της «ευθύνης» των εγγράφων της 
υπηρεσίας σε άλλη υπηρεσία. 

‐  Δυνατότητα  δημιουργίας  ειδικών  ομάδων  εκτός  της 
βασικής ιεραρχίας. 

‐ Υποστήριξη διαφορετικών ειδών υπηρεσιακών μονάδων 
(Κεντρικό  Πρωτόκολλο,  Διοίκηση,  Υπηρεσίες, 
Υποδιεύθυνσεις/Τομείς,  Τμήματα,  Ανεξάρτητες  Ομάδες, 
Εξωτερικοί Φορείς και Εσωτερικές Ομάδες) 

‐  Δυνατότητα  κατά  περίπτωση  ανάθεσης  δικαιωμάτων 

ΝΑΙ     
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(υπογραφής, προβολής εγγράφων κ.λπ) σε υπηρεσίες επί 
εγγράφων άλλων υπηρεσιών. 

‐  Διαχείριση  των  ενεργών  για  την  κάθε  υπηρεσία 
Υποσυστημάτων του Συστήματος 

3 

Στις λειτουργίες διαχείρισης του συστήματος παρέχεται η 
δυνατότητα διαχείρισης χρηστών ως εξής: 

‐ Δημιουργία νέου χρήστη. 

‐ Τροποποίηση στοιχείων χρήστη. 

‐ Τοποθέτηση χρήστη σε υπηρεσία. 

‐ Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση χρήστη. 

‐ Ανάθεση ρόλων σε χρήστη. 

‐ Διαχείριση συσκευών ψηφιακής υπογραφής του χρήστη

ΝΑΙ     

4 

Στις λειτουργίες διαχείρισης του συστήματος παρέχεται η 
δυνατότητα διαχείρισης ρόλων ως εξής: 

‐ Διαχειριστές του συστήματος. 

‐ Προϊστάμενοι υπηρεσιών. 

‐ Αναπληρωτής Προϊστάμενος. 

‐ Υπάλληλοι. 

‐ Τοπικοί Διαχειριστές. 

‐ Εξωτερικοί χρήστες. 

ΝΑΙ     

5 

Για  την  πρόσβαση  των  χρηστών  καθορίζονται  κωδικοί 
πρόσβασης / ελέγχου. Η πρόσβαση στο σύστημα και στα 
δεδομένα  από  μη  εξουσιοδοτημένους  χρήστες  δε  θα 
είναι επιτρεπτή. 

Προβλέπεται  η  λήξη  του  κωδικού  πρόσβασης  ανά  μήνα 
και η περιοδική αλλαγή του από τους χρήστες. 

Το σύστημα υποστηρίζει τη διασύνδεση και συγχρονισμό 
με κατάλογο LDAP (Open LDAP και Active Directory) 

ΝΑΙ     

6 

Το  σύστημα  παρέχει  τη  δυνατότητα  διαχείρισης  των 
τιμών  μεταδεδομένων  των  εγγράφων  καθώς  και  άλλων 
στοιχείων υποστηρίζοντας τις ακόλουθες δυνατότητες: 

‐ Δημιουργία νέας οντότητας μεταδεδομένων. 

‐  Επεξεργασία  (προσθήκη/  τροποποίηση/  διαγραφή) 

ΝΑΙ     
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τιμών μεταδεδομένων.  

‐ Διαγραφή οντοτήτων μεταδεδομένων. 

‐ Διαχείριση των modules του συστήματος 

7 

Το σύστημα υποστηρίζει διαλειτουργικότητα:  

‐  Με  την  πύλη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  (http://diavgeia.gov.gr)  για 
αυτόματη  ανάρτηση  των  χαρακτηρισμένων  ως  "Προς 
Ανάρτηση"  εξερχόμενων  εγγράφων  καθώς  και  για  τη 
λήψη  και  εισαγωγή  στο  σύστημα  εισερχόμενων 
εγγράφων με αυτόματο τρόπο με χρήση του ΑΔΑ.  

‐ Με  το  πληροφοριακό  σύστημα «Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων  –  ΚΗΜΔΗΣ»  και  το 
πληροφοριακό σύστημα «Εθνικό  Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημόσιων  Συμβάσεων  ΕΣΗΔΗΣ»,  όταν  είναι  έτοιμη  η 
υποδομή (API) από την πλευρά του ΕΣΗΔΗΣ/ΚΗΜΔΗΣ. 

‐ Το σύστημα θα είναι σε θέση να διαλειτουργήσει με το 
κεντρικό  ηλεκτρονικό  συστήματος  του  Δημοσίου 
σύμφωνα με τον ν. 4440/2016  (Άρθρο 24 – παρ. 6),   για 
την  αυτόματη  ηλεκτρονική  ανταλλαγή  και  διακίνηση 
εγγράφων μεταξύ των φορέων του Δημοσίου, καθώς και 
για την ανταλλαγή εγγράφων με φορείς άλλων χωρών. Ο 
κατασκευαστής  θα  μεριμνήσει  για  την  διασύνδεση  του 
συστήματος  με  το  κεντρικό  σύστημα  σύμφωνα  με  τα 
κοινά πρότυπα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας των 
Σ.Η.Δ.Ε.,  τις  διαδικασίες,  καθώς  και  τα  σχέδια 
διαλειτουργικότητας,  όπως  αυτά  θα  προσδιοριστούν  με 
σχετική ΚΥΑ. 

‐ Το σύστημα θα καλύπτει τις προδιαγραφές του eGif για 
την  ανταλλαγή  δεδομένων  μεταξύ  πληροφοριακών 
συστημάτων των φορέων του δημόσιου τομέα. 

ΝΑΙ     

8 

Στα  πλαίσια  της  διαλειτουργικότητας  το  σύστημα 
αποθηκεύει  τα  δεδομένα  σε  βάση  δεδομένων  ανοιχτού 
σχεδιασμού και θα δοθεί πριν  την παράδοση του έργου 
πλήρης  περιγραφή  της  (database description)  καθώς  θα 
αποδοθούν  και  οι  κωδικοί  διαχείρισης  στους 
διαχειριστές. 

ΝΑΙ     
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Πρόσθετες εφαρμογές 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 

Εφαρμογή διαχείρισης φακέλων προσωπικού 

Η  εφαρμογή  θα  παρέχει  λειτουργίες  ψηφιοποίησης, 
ηλεκτρονικής  αρχειοθέτησης  και  οργανωμένης  τήρησης 
εγγράφων  προσωπικού  (βιογραφικά,  πιστοποιητικά, 
διπλώματα,  άδειες  κτλ.)  σε  Ηλεκτρονικούς  Φακέλους, 
επιτυγχάνοντας  τυποποίηση  και  απλοποίηση  πρότυπων 
διαδικασιών  (π.χ.  διαχείριση  ροής  αδειών,  εγκρίσεων 
μετακίνησης κλπ), τηρώντας τους απαραίτητους κανόνες 
ασφαλείας.  Στο  πλαίσιο  της  σύμβασης  θα  υλοποιηθούν 
δύο  πρότυπες  ροές  εργασιών,  μιας  για  έγκριση  αδειών 
και  μιας  για  έγκριση  μετακίνησης  με  αυτόματη 
παραγωγή  των  εγγράφων  από  καταχωρημένα  πρότυπα 
(template). 

ΝΑΙ 
   

2 

Εφαρμογή  διαχείρισης  συνεδριάσεων  συλλογικών 
οργάνων με την ακόλουθη λειτουργικότητα: 

‐  Πλήρης  καταγραφή  στοιχείων  των  συμβουλίων, 
διατηρώντας  στοιχεία  όπως  Βασική  Αίθουσα 
Συνεδριάσεων, Ημ. Συγκρότησης, Καταγραφή Μελών κλπ

‐  Πλήρης  καταγραφή  μελών  με  στοιχεία  όπως 
ημερολόγιο  παρουσιών,  απουσιών,  προτάσεις, 
ψηφοφορίες  κλπ,  τα  οποία  ενημερώνονται  με  τη  λήξη 
κάθε συνεδρίασης 

‐  Καταχώρηση  συνεδρίασης  και  ηλεκτρονική  υποβολή 
θεμάτων/εισηγήσεων  με  σκοπό  την  άμεση  έγκριση 
αυτών και την αυτόματη παραγωγή ημερήσιας διάταξης 

‐  Διαχείριση  παρουσιολογίου  και  καταχώρηση 
προτάσεων και αποφάσεων ανά θέμα/εισήγηση 

‐  Καταγραφή  της  ψηφοφορίας  των  εισαχθέντων 
προτάσεων 

‐ Συγγραφή πρακτικών, αυτόματη παραγωγή αποφάσεων 
και  αυτόματη  ενημέρωση  των  εισηγητών  για  τη  λήψη 
αποφάσεων επί των εισηγήσεων τους 

‐  Άμεση  αναζήτηση  και  ανάκτηση  στοιχείων  και 
εγγράφων  βάσει  συνεδρίασης,  θεμάτων  επί 
συνεδρίασης, αποφάσεων κλπ 

‐  Πλήρως  παραμετροποιήσιμο  μοντέλο  ασφαλείας  για 
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την  εξουσιοδοτημένη  πρόσβαση  σε  δομές  και 
πληροφορίες 

3 

Εφαρμογή  διαχείρισης  νομικών  υποθέσεων  με 
εισαχθέντα έγγραφα και άμεση ενημέρωση χειριστών για 
εκκρεμείς  ενέργειες  και  υπολειπόμενα  έγγραφα, 
παρακολουθώντας  την  εξέλιξη  των  υποθέσεων  (έκδοση 
alerts,  σήμανση  κατάστασης  υπόθεσης  κλπ.).  Ο 
κατασκευαστής  στο  πλαίσιο  του  έργου  θα  προχωρήσει 
στην  μοντελοποίηση  και  τυποποίηση  2  ροών  εργασιών 
διαχείρισης νομικών υποθέσεων 

ΝΑΙ     

4 

Υποσύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης έργων και 
εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Στο  σύστημα  αυτό  θα  καταχωρούνται  όλα  τα  έγγραφα 
που συμμετέχουν στα διάφορα στάδια της πορείας ενός 
έργου  (Τεχνικό  Δελτίο,  Διακηρύξεις  Διαγωνισμών, 
Συμβάσεις,  Πληρωμές  κτλ)  και  θα  γίνεται 
παρακολούθηση  της  διαδικασίας  σύνταξης,  έγκρισης, 
υπογραφής  και  καταχώρησης  κάθε  διαγωνισμού  ή 
σύμβασης  και  άμεση  ενημέρωση  των  εμπλεκομένων 
σχετικά  με  προθεσμίες  και  εκκρεμότητες  που  κρίνονται 
απαραίτητες. Το Υποσύστημα θα περιλαμβάνει ή/και θα 
υποστηρίζει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

‐  Αποτύπωση  και  ηλεκτρονική  παρακολούθηση  των 
πακέτων  εργασίας  κάθε  έργου,  του  χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης  και  των  προθεσμιών  αυτών  και  των 
παραδοτέων  τους  και  των  προμηθειών  (συμβάσεων) 
κάθε έργου. 

‐  Σύστημα  ειδοποιήσεων  (alerts)  για  παραδοτέα  και 
ορόσημα  έργων  με  σκοπό  την  άμεση  εκτέλεση  των 
απαιτούμενων ενεργειών. 

‐  Παρακολούθηση  των  κινδύνων  (Risk  logs)  των 
έργων/υποέργων/συμβάσεων. 

‐  Παραγωγή  συγκεντρωτικών  αναφορών  και  δεδομένων 
με  σκοπό  τη  συμπλήρωση  περιοδικών  δελτίων 
παρακολούθησης  των  έργων  και  την  παρακολούθηση 
των  έργων  σε  πολλαπλά  επίπεδα  (Διαχείριση  έργου, 
Απορρόφηση πόρων, Προβλέψεις πληρωμών κτλ). 

‐  Μοντελοποίηση  μιας  ροής  εργασίας  για  την  σύναψη 
συμβάσεων (διαγωνισμών). 

‐ Διασύνδεση με την λογιστική εφαρμογή της υπηρεσίας 
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για την παρακολούθηση των δαπανών των έργων. 

‐  Διασύνδεση  και  διαλειτουργικότητα  με  τρίτα 
συστήματα (μέσω web services). 

‐  Την  τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το 
Ν4412/2016,  Άρθρο  45  περί  τήρησης  του  ηλεκτρονικού 
φακέλου δημόσιας σύμβασης 

 

Τεχνικά  χαρακτηριστικά 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 
Το  σύστημα  είναι  ανοικτής  αρχιτεκτονικής  και 
διασφαλίζει την υποστήριξη ανοικτών προτύπων 

ΝΑΙ 
   

2 

Το  σύστημα  παρουσιάζει  ικανοποιητικούς  χρόνους 
απόκρισης και στις περιπτώσεις χρονοβόρων λειτουργιών 
εμφανίζει  οπτικό  μήνυμα  προόδου  εργασίας  και 
αναμονής για απόκριση 

ΝΑΙ     

3 

Οι  τεχνολογίες  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την 
υλοποίηση της πληροφοριακής υποδομής είναι συμβατές 
με  διεθνώς  αναγνωρισμένα  τεχνολογικά  πρότυπα  και 
τυποποιημένα  πρωτόκολλα  επικοινωνίας  (π.χ.  HTML, 
XML, LDAP, κ.λπ.). 

ΝΑΙ     

4 

Η υλοποίηση της πληροφοριακής υποδομής θα  βασιστεί 
σε σύγχρονες τεχνολογίες, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η  ανθεκτικότητά  της  στο  χρόνο.  Παράλληλα,  θα  πρέπει 
αυτές  οι  τεχνολογίες  να  είναι  δοκιμασμένες  και ώριμες, 
έτσι  ώστε  να  διασφαλίζεται  η  αξιοπιστία  της 
προτεινόμενης λύσης. 

ΝΑΙ     

5 

Η  αρχιτεκτονική  του  συστήματος  διασφαλίζει  τη 
συντηρησιμότητα και την επεκτασιμότητα με την ύπαρξη:

‐  Αρθρωτής  (modular)  αρχιτεκτονικής.  Το  σύστημα  θα 
πρέπει  να  αποτελείται  από  δομικές  μονάδες 
(components)  µε  ξεκάθαρα  όρια,  χωρίς  αυτά  να 
παραβιάζονται και χωρίς να υπάρχουν υπερκαλύψεις.    

‐  Αρχιτεκτονική  N‐tier,  για  την  ευελιξία  της  κατανομής 
του κόστους και φορτίου μεταξύ κεντρικών συστημάτων 
και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση 
του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα 

‐ Διάκρισης ανάμεσα στο περιεχόμενο και την εμφάνιση 

ΝΑΙ     
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του συστήματος (content/design separation). 

‐  Ανοικτού  περιβάλλοντος  ως  προς  τη  μεταφορά  και 
ανταλλαγή  δεδομένων  με  άλλα  συστήματα.  Αυτό 
προϋποθέτει  την  αξιοποίηση/  παραμετροποίηση 
προτύπων  ΧΜL  για  την  μοντελοποίηση  των  δεδομένων 
και  των  συνοδευτικών  τους  εγγράφων  τα  οποία 
ανταλλάσσονται  στo  πλαίσιο  των  υπηρεσιών  που  θα 
υλοποιηθούν,  καθώς  και  την  τεκμηρίωση  όλων  των 
σχημάτων  δεδομένων  και  μεταδεδομένων  που 
χρησιμοποιούνται από τις νέες υπηρεσίες. 

‐  Πλήρους  τεκμηρίωσης  του  πηγαίου  κώδικα  που  θα 
αναπτυχθεί    και  όλων  των  ρυθμίσεων  / 
παραμετροποιήσεων  που  θα  πραγματοποιηθούν  στο 
πλαίσιο του έργου για την υλοποίηση των υπηρεσιών και 
της  Διαδικτυακής  Πύλης,  καθώς  και  απεριόριστης 
πρόσβασης  της  Αναθέτουσας  Αρχής  στον  κώδικα  αυτό 
και στις αντίστοιχες ρυθμίσεις / παραμετροποιήσεις. 

6 

Το σύστημα υποστηρίζει API  προς  τρίτες  εφαρμογές  και 
συστήματα υποστηρίζοντας τα πρότυπα JSON / SOAP 1.1 
/  SOAP  1.2  για  τουλάχιστον  τις  παρακάτω  ενέργειες 
χρήστη: 

‐ Είσοδος χρήστη  

‐ Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης 

‐ Κατάλογος εγγράφων  

‐ Αναζήτηση εγγράφων βάσει κριτηρίων  

‐ Καταχώρηση εγγράφου  

‐ Μεταφόρτωση ψηφιακού αρχείου  

‐ Συσχέτιση εγγράφων  

‐ Αποστολή / Χρέωση / Επιστροφή εγγράφου  

‐ Κατάλογος Θεματικών Φακέλων ανά υπηρεσία 

‐ Κατάλογος Θεματικών Κατηγοριών 

‐ Διαθέσιμα είδη αποφάσεων 

‐ Κατάλογος υπηρεσιακών μονάδων 

‐ Κατάλογος χρηστών  

‐ Αναζήτηση χρήστη  

ΝΑΙ     
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‐ Δημιουργία υπόθεσης 

‐ Κατάλογος υποθέσεων 

7 

Το  σύστημα  υποστηρίζει  χρήση  συστήματος  διαχείρισης 
σχεσιακών  βάσεων  δεδομένων  (RDBMS)  για  την 
διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων  και την αυξημένη 
διαθεσιμότητα του συστήματος 

ΝΑΙ     

8 

Το  σύστημα  υποστηρίζει  χρήση  υπηρεσιών  καταλόγου 
συμβατών  με  το  πρωτόκολλο  LDAP  V3  για  τον  έλεγχο 
πρόσβασης  χρηστών  και  την  ενιαία  διαχείριση  χρηστών 
και  υπηρεσιακών  μονάδων  με  τρίτες  εφαρμογές  του 
φορέα. 

ΝΑΙ     

9 
Το  σύστημα  υποστηρίζει  Modular  αρχιτεκτονική  με 
δυνατότητα  προσθήκης  εξειδικευμένων  επεκτάσεων  για 
τη παραγωγή και διαχείριση ηλεκτρονικών φορμών. 

ΝΑΙ     

10 

Το σύστημα υποστηρίζει τη διασφάλιση της πληρότητας, 
ακεραιότητας,  εμπιστευτικότητας  και  ασφάλειας  των 
δεδομένων  κατά  τη  χρήση  και  τη  δικτυακή  διακίνησή 
τους. 

ΝΑΙ     

11 

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής 
σε  μεταβολές  του  σχήματος  μεταδεδομένων  του 
συστήματος  ΔΙΑΥΓΕΙΑ,  ώστε  μεταβολές  του  σχήματος 
αυτού  να  οδηγούν  σε  αυτόματη  προσαρμογή  των 
φορμών  καταχώρησης  μεταδεδομένων  του  ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
εντός του Συστήματος. 

ΝΑΙ     

 

Προδιαγραφές υπηρεσιών 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 

Ο  Κατασκευαστής  θα  πρέπει  να  προχωρήσει  στην 
εγκατάσταση  του  προσφερόμενου  συστήματος  σε 
υποδομές που θα του υποδειχθούν από την Αναθέτουσα 
Αρχή  και  στη  συνέχεια  να  πραγματοποιήσει  την  αρχική 
παραμετροποίηση  του  συστήματος  σύμφωνα  με  όσα 
προσδιοριστούν  κατά  τη  Φάση  Ανάλυσης  Απαιτήσεων 
και σε συνεργασία με τον Φορέα 

ΝΑΙ 
   

2 

Ο  Κατασκευαστής  στο  πλαίσιο  της  μετάβασης  από  την 
υφιστάμενη κατάσταση στο νέο σύστημα θα αναλάβει τη 
μετάπτωση των δεδομένων από το υφιστάμενο σύστημα 
στο νέο.  

ΝΑΙ     
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Οι  υπηρεσίες  μετάπτωσης  δεδομένων  περιλαμβάνουν 
την  μετάπτωση  (των  προσδιορισθέντων  στη  φάση 
Ανάλυσης  Απαιτήσεων)  απαραίτητων  επιχειρησιακών 
δεδομένων, και την προετοιμασία του περιβάλλοντος του 
φορέα για την δοκιμαστική λειτουργία 

3 

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης θα παρασχεθούν σε χώρο που 
θα υποδείξει ο Φορέας και θα περιλαμβάνει: 

‐  την  ολοκληρωμένη  μεταφορά  τεχνογνωσίας  προς  ένα 
ικανό  πυρήνα  στελεχών  του  Φορέα,  οι  οποίοι  θα 
αναλάβουν  μετά  το  πέρας  του  έργου  την  διαχείριση, 
υποστήριξη και περαιτέρω εξέλιξη του ΠΣ, όπως και  την 
εκπαίδευση  των  χρηστών  του  συστήματος  που  δεν 
προβλέπεται να εκπαιδευτούν από τον Ανάδοχο. 

‐  την  ανάπτυξη  των  κατάλληλων  δεξιοτήτων  στους 
χρήστες  του  νέου πληροφοριακού συστήματος, ώστε  να 
υποστηριχθεί  η  διαδικασία  της  πλήρους  ένταξης  σε 
παραγωγική λειτουργία. 

‐  την  επίλυση  προβλημάτων  που  σχετίζονται  με  την 
αρχική  εξοικείωση  των  χρηστών  του  ΠΣ  και  τη 
συστηματική υποστήριξη της προσαρμογής τους στα νέα 
εργαλεία. 

ΝΑΙ     

4 

Η  εκπαίδευση  θα  αφορά  τις  ακόλουθες  Ομάδες 
Εκπαίδευσης: 

1. Εκπαίδευση των Κεντρικών Διαχειριστών   (3 
συνολικά), σε μια ομάδα. 

2. Εκπαίδευση επιλεγμένων απλών χρηστών (60 
συνολικά προερχομένων από υπηρεσίες 
πρωτοκόλλου, γραμματείες διοίκησης και 
Διευθύνσεων) στη λειτουργία του συστήματος. Η 
Εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε ομάδες των 
20 ατόμων. 

Κάθε γκρουπ εκπαιδευόμενων θα συμπληρώσει μετά την 
ολοκλήρωση  της  εκπαίδευσής  του,  ειδικό  Έντυπο 
Αξιολόγησης  Εκπαίδευσης  των  βασικών  συστατικών  της 
εκπαίδευσης  (αξιολόγηση εκπαιδευτή,  υλικού,  επίπεδου 
γνώσης  που  κατακτήθηκε,  κοκ),  έντυπο  το  οποίο  θα 
πρέπει  να  παρέχει  ο  Κατασκευαστής.  Αν  τα 
αποτελέσματα  της  αξιολόγησης  για  οποιοδήποτε  κύκλο 
εκπαίδευσης  δεν  είναι  ικανοποιητικά,  η  Αναθέτουσα 
αρχή θα  έχει  τη δυνατότητα  να  ζητήσει  επανάληψη  του 

ΝΑΙ     
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κύκλου. 

Στο εκπαιδευτικό πλάνο του Αναδόχου θα πρέπει επίσης 
να ορίζονται: 

• η διάρκεια του κάθε εκπαιδευτικού 
προγράμματος,  

• οι κατηγορίες των χρηστών, που πρέπει να το 
παρακολουθήσουν,  

• ο προτεινόμενος και μέγιστος αριθμός ατόμων 
από κάθε κατηγορία 

• το είδος και μέγεθος της εκπαίδευσης που 
απαιτείται γι’ αυτούς. 

5 

Η  Εκπαίδευση  Διαχειριστών  (Αdministrators)  του 
συστήματος  θα  μεταδώσει  την  απαραίτητη  εξοικείωση 
ώστε να: 

• αναλάβει σταδιακά την παραγωγική λειτουργία 
του συστήματος (διαχείριση, συντήρηση κλπ) 
εφόσον δεν θα υπάρχει σε εξέλιξη φάση 
υποστήριξης από την Ανάδοχο εταιρεία (Εγγύηση 
Καλής Λειτουργίας ή Συντήρησης), 

• έχει τη δυνατότητα της περαιτέρω εσωτερικής 
εξέλιξης των λειτουργιών του (customization), 

• υποστηρίζει λειτουργικά αιτήματα των χρηστών 
και να επιλύει θέματα κατανόησης του 
συστήματος. 

ΝΑΙ     

6 

Κατά τη διάρκεια του Έργου θα πρέπει να προσφερθούν 
Υπηρεσίες  Πιλοτικής  και  Δοκιμαστικής  Παραγωγικής 
Λειτουργίας  (διάρκειας 15 ημερών) του Συστήματος που 
θα περιλαμβάνουν: 

• Την Δοκιμαστική και Πιλοτική Λειτουργία του 
Συστήματος και μέτρα διασφάλισης της 
απρόσκοπτης μετάπτωσης της επιχειρησιακής 
λειτουργίας στις νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες. 

• Την μετάπτωση όλων των δεδομένων από 
υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές όπου 
αυτό απαιτηθεί. 

ΝΑΙ     

7 Οι  Υπηρεσίες  Πιλοτικής  και  Δοκιμαστικής  Παραγωγικής 
Λειτουργίας    αναφέρονται  στο  στάδιο  της  πραγματικής 

ΝΑΙ     
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λειτουργίας  του  συστήματος  και  θα  πρέπει  να 
πραγματοποιηθούν: 

• για το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα των 15 
ημερών, 

• καλύπτοντας το σύνολο των λειτουργιών του 
συστήματος, 

• χρησιμοποιώντας αντιπροσωπευτική 
πληροφορία για τον ενδελεχή έλεγχο του 
συστήματος. 

8 

Οι  Υπηρεσίες  Πιλοτικής  και  Δοκιμαστικής  Παραγωγικής 
Λειτουργίας    του  Συστήματος  θα  πρέπει  να 
περιλαμβάνουν: 

• Την παροχή υπηρεσιών, για την διασφάλιση της 
επιτυχούς δοκιμαστικής λειτουργίας του 
Πιλοτικού, την καταγραφή / αξιολόγηση / 
επιδιόρθωση / αποκατάσταση (τυχόν) 
επιχειρησιακών / τεχνικών αποκλίσεων 
λειτουργίας του συστήματος.  

• Τον έλεγχο της επιτυχούς μετάπτωσης των 
δεδομένων που μεταπίπτουν με τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες μετάπτωσης και την 
εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών από πλευράς 
Αναδόχου σε περίπτωση που ανιχνευθούν 
σφάλματα με δεδομένα που έχουν μεταπέσει στο 
Σύστημα 

• Την ρύθμιση βέλτιστης λειτουργίας (tuning) 
τελικού συστήματος σε πραγματικές συνθήκες 
λειτουργίες  

• Την επιτυχή ολοκλήρωση της Πιλοτικής ‐ 
δοκιμαστικής λειτουργίας στην Πιλοτική 
εγκατάσταση που σηματοδοτεί και την οριστική 
παραλαβή του συστήματος. 

• Την επιτυχή ολοκλήρωση της εξάπλωσης 
(RollOut) της δοκιμαστικής λειτουργίας του 
τελικού συστήματος στο συνολικό εύρος του 
έργου ‐ δοκιμαστική λειτουργία συνολικού έργου 
‐ (βάσει προδιαγραφέντων στην Μελέτη 
Εφαρμογής επιχειρησιακών & τεχνικών κριτηρίων 
λειτουργίας) που σηματοδοτεί και την οριστική 
παραλαβή του συστήματος και του Έργου. 

ΝΑΙ     
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9 

Ο  κατασκευαστής  κατά  την  περίοδο  πιλοτικής  και 
δοκιμαστικής περιόδου  λειτουργίας θα  είναι  υπεύθυνος 
για: 

• Επίλυση προβλημάτων, 

• Διόρθωση / Διαχείριση λαθών, 

• Υποστήριξη χρηστών από απόσταση αλλά και με 
φυσική παρουσία στελεχών του Αναδόχου 
(συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες, 
υποστήριξη στο χειρισμό και λειτουργία των 
υπολογιστών, εφαρμογών, κλπ.), με την διάρκεια 
που αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα  

• Επικαιροποίηση (update) τεκμηρίωσης. 

• Να παρέχει τεχνικής υποστήριξης on‐site κατά το 
διάστημα της περιόδου εκπαίδευσης και 
πιλοτικής λειτουργίας προκειμένου να μεταφέρει 
την απαραίτητη τεχνογνωσία χρήσης του 
συστήματος στα στελέχη του φορέα. 

ΝΑΙ     

10 Περίοδος καλής λειτουργίας   >=1 έτος     

11 

Υπηρεσίες εγγύησης κατά τη διάρκεια καλής λειτουργίας:

• Διόρθωση σφαλμάτων του λογισμικού 
εφαρμογών του Συστήματος (bug fixing). Οι  
χρόνοι αποκατάστασης των δυσλειτουργιών από 
τη στιγμή της αναγγελίας της δυσλειτουργίας 
φαίνονται στην παράγραφο 13. "Χρόνος 
αποκατάστασης δυσλειτουργίας" 

• Ανάλογα με τη φύση του προβλήματος, 
αποκατάσταση είτε με λήψη οδηγιών από μακριά 
(μέσω τηλεφώνου, email, fax ή web) είτε με επί 
τόπου επίσκεψη των στελεχών του Αναδόχου 
στους χώρους εγκατάστασης των εφαρμογών. 

• Βελτιώσεις, παράδοση, υποστήριξη, εγκατάσταση 
τυχόν νέων εκδόσεων του προσφερόμενου 
λογισμικού εφαρμογών (releases & new versions) 
όταν αυτές είναι εμπορικά διαθέσιμες από τον 
Ανάδοχο. 

• Παράδοση ενημερωμένου υλικού τεκμηρίωσης 
(έντυπων και ηλεκτρονικών αντιτύπων) με τις 
τυχόν μεταβολές ή τροποποιήσεις του 

ΝΑΙ     
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Συστήματος, όταν αυτό είναι διαθέσιμο από τον 
Ανάδοχο. 

• Βασική υποχρέωση του Αναδόχου είναι η παροχή 
τηλεφωνικής Υποστήριξης η  οποία θα είναι 
διαθέσιμη σε ώρες μεταξύ 08:00 και 15:00 κάθε 
εργάσιμης μέρας και η οποία θα παρέχεται προς 
τους Διαχειριστές του Συστήματος και προς 
επιλεγμένα στελέχη του φορέα. Ο 
Κατασκευαστής οφείλει να διαθέτει σε 
ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό, η εμπειρία του 
οποίου είναι ευθύνη του Αναδόχου, ώστε να 
εξασφαλίζει στα απαιτούμενα χρονικά 
διαστήματα, την αποκατάσταση βλαβών. Στο 
πλαίσιο της υπηρεσίας αυτής ο κατασκευαστής 
αναλαμβάνει τα ακόλουθα: 

o Ο Κατασκευαστής υποχρεούται να καταγράφει τα 
χαρακτηριστικά στοιχεία των δυσλειτουργιών 
που αναφέρονται από το προσωπικό του 
Φορέα. Κάθε περιστατικό πρέπει να 
λαμβάνει ένα μοναδικό κλειδί αναφοράς και 
να καταγράφεται τουλάχιστον η εξής 
πληροφορία: Υπηρεσία, είδος λογισμικού, 
περιγραφή βλάβης, ώρα αναγγελίας. Η 
αναγγελία βλαβών, θα μπορεί να γίνει 
εναλλακτικά με όλους τους παρακάτω 
τρόπους: (i) Τηλέφωνο, (ii) Email, (iii) Fax, (iv) 
ειδική web εφαρμογή, από την οποία θα 
καταγράφονται κατ’ ελάχιστον, ο χρόνος 
έναρξης και λήξης του προβλήματος, η 
περιγραφή του και οι ενέργειες επίλυσης, 
καθώς και ο χρήστης που το αναφέρει αλλά 
και ο υπεύθυνος για κάθε ενέργεια.  

o Ο εξοπλισμός και η Web εφαρμογή που τυχόν 
χρησιμοποιεί ο Κατασκευαστής για τη 
λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης 
ανήκουν στην κυριότητα του Αναδόχου.  

o Κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, ο 
Κατασκευαστής θα πρέπει να προτείνει 
διαδικασία παροχής υποστήριξης σε 
περίπτωση ανάγκης.  

• On site υποστήριξη. Όταν τα αναφερόμενα 
προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν 
απευθείας και οριστικά από το πρώτο επίπεδο 





 
Σελίδα 91 

παρέμβασης (Helpdesk), πρέπει να προωθούνται 
σε ειδικούς οι οποίοι θα δίνουν την απαιτούμενη 
λύση επιτόπου. 

• Προσαρμογή της βάσης και της εφαρμογής που 
θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του παρόντος Έργου 
σε νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από πιθανές 
τροποποιήσεις στην οργάνωση και τις λειτουργίες 
του Φορέα Λειτουργίας και σχετίζονται με το 
φυσικό αντικείμενο του παρόντος Έργου.  

• Σε περίπτωση που η εγκατάσταση βελτιωτικής 
έκδοσης των έτοιμων πακέτων λογισμικού, μετά 
από έγκριση της ΕΠΠΕ, συνεπάγεται την ανάγκη 
επεμβάσεων στην εφαρμογή, ο Κατασκευαστής 
είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει τις 
επεμβάσεις αυτές χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση 
του Φορέα Λειτουργίας.  

• Σε περίπτωση που η παράδοση και εγκατάσταση 
νέων εκδόσεων της εφαρμογής, απαιτεί την 
παράδοση και εγκατάσταση νέων εκδόσεων 
έτοιμου λογισμικού, τότε ο Κατασκευαστής είναι 
υποχρεωμένος να τις πραγματοποιήσει χωρίς 
πρόσθετη επιβάρυνση του Φορέα Λειτουργίας. 

• Ενημέρωση των χειριστών του για τυχόν αλλαγές 
στη λειτουργικότητα του συστήματος. 

12 
Ποσοστό  διαθεσιμότητας  για  την  υποδομή  και  για  την 
εφαρμογή  

>=99,3%     

13 Χρόνος αποκατάστασης βλάβης/δυσλειτουργίας  <=24 ώρες     

14 
Ανταπόκριση  αναδόχου  σε  περίπτωση  αναγγελίας 
βλάβης ή δυσλειτουργίας (08:00 μέχρι 16:00) 

2 ώρες     

15 
Ανταπόκριση  αναδόχου  σε  περίπτωση  αναγγελίας 
βλάβης ή δυσλειτουργίας (15:00 και μετά) 

08:00 την 
επομένη 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1  Τεχνική  αξία,  επάρκεια,  ποιότητα,  τεχνική  αρτιότητα, 
δυνατότητες, επιπλέον χαρακτηριστικά που προσφέρονται 

50% 

Κ2  Φιλικότητα & Ευχρηστία Συστήματος  20% 

Κ3  Παραμετροποίηση  και  υπηρεσίες  ενσωμάτωσης  του 
συστήματος στην υφιστάμενη υποδομή της Αναθέτουσας 
Αρχής – Εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας 

5% 

Κ4  Επάρκεια, δομή και λειτουργία του οργανωτικού σχήματος 
του έργου και πληρότητα των ρόλων της Ομάδας Έργου 

5% 

Κ5  Χρονοδιάγραμμα  εγκατάστασης,  Χρόνος 
παράδοσης/παραλαβής 

5% 

Κ6  Υπηρεσίες εγγύησης ‐ συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης  5% 

Κ7  Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας >=1έτος  10% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                         100% 
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ΤΜΗΜΑ  4‐  Voice Gateway/Καταγραφικό 166   με α/α συστήματος 68523  
προϋπολογισμός 23.720,00€ συμπεριλαμβανομένου φΠΑ 

Υποσύστημα IP τηλεφωνίας (φωνή και δεδομένα) για ασύρματες ΙΡ συσκευές.  

Οι  τηλεφωνικές  ανάγκες  του  Νοσοκομείου  καλύπτονται  με  το  υφιστάμενο    τηλεφωνικό  κέντρο  και  τις 
υπάρχουσες ενσύρματες    τηλεφωνικές συσκευές ενώ η προσθήκη του νέου  ΙΡ  τηλεφωνικού κέντρου θα 
πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει την νέα λειτουργικότητα και θα αποτελέσει τη βάση για μια μελλοντική 
μετάβαση  σε  ένα  πλήρες  IP  τηλεφωνικό  δίκτυο.  Το  IP  αυτό  κέντρο  αποτελεί  σήμερα  την  αιχμή  της 
τεχνολογίας και χρησιμοποιείται ευρέως στη δημόσια διοίκηση μέσω και του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας 
Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».  

Για  το  λόγο  αυτό  το  λόγο  στο  πλαίσιο  του  παρόντος  έργου  θα  γίνει  προμήθεια  ΙΡ  τηλεφωνικού 
εξοπλισμού,  ο  οποίος  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνει  το  κεντρικό  λογισμικό  και  υποδομή  καθώς  και  τις 
απαραίτητες  άδειες  χρήσεις  για  τα  Smartphone  των  χρηστών  και  λοιπές  ασύρματες  συσκευές  και 
παρελκόμενα που απαιτούνται για τη λειτουργία του συστήματος. 

Το υποσύστημα  ΙΡ  τηλεφωνίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται με την υφιστάμενη υποδομή τηλεφωνίας 
του  Νοσοκομείου  και  μέσω  αυτών  επεκτείνει  τις  λειτουργίες  και  δυνατότητες  για  επικοινωνία, 
ενημέρωση και προσφοράς νέων υπηρεσιών.  

Το  υποσύστημα  ΙΡ  τηλεφωνίας  για  το  προσωπικό  του  Νοσοκομείου  παρέχει  αδιάλειπτη  επικοινωνία 
(roaming)  μέσω  του  ασύρματου  δικτύου  της  παρούσας  λύσης.    Το  ΙΡ  τηλεφωνικό  κέντρο  (IP  PBX)  θα 
διασυνδεθεί  (μέσω  voice  gateway)  με  το  υφιστάμενο  τηλεφωνικό  κέντρο  του  Νοσοκομείου  και  θα 
παρέχεται η δυνατότητα  της επικοινωνίας μεταξύ των δύο τηλεφωνικών κέντρων‐συσκευών. 

Μέσω  του  ΙΡ  τηλεφωνικού  κέντρου,  πέραν  της  επικοινωνίας  του  προσωπικού,  θα  μπορούν  να 
ολοκληρώνονται  και  άλλες  λειτουργίες  όπως  η  κλήση  ιατρικού  και  νοσηλευτικού  προσωπικού.  Με  τον 
τρόπο  αυτό  αυτοματοποιείται  η  διαδικασία  για  την  ενημέρωση  του  κατάλληλου  προσωπικού  ώστε  να 
εξυπηρετήσει άμεσα την κλήση από ασθενή για την οποία κρίνεται αρμόδιος. Θα παρέχεται η λειτουργία 
επιβεβαίωση λήψης μηνύματος (delivery confirmation), απόδειξη διαβάσματος (read receipt), αναγνώριση 
ολοκλήρωσης  διαχείρισης  κλήσης  και  θα  προσφέρεται  η  δυνατότητα  αμφίδρομης  απευθείας  κλήσης 
μεταξύ ασθενή και νοσοκόμας (call back function). 

Κατά την έναρξη τη βάρδιας το νοσηλευτικό προσωπικό  του Νοσοκομείου θα μπορεί να πραγματοποιεί 
log  in  στο  σύστημα  μέσω  του  smartphone  που  διαθέτει  (Android  ή  iOS  λειτουργικού)  και  το  οποίο  θα 
μπορεί  να  χρησιμοποιεί  για  όλες  τις  ενδονοσοκομειακές  κλήσεις. Με  τον  τρόπο αυτό    ένα Smartphone 
(π.χ.  iPhone),  έχει  την  δυνατότητα  να  χρησιμοποιηθεί  σαν dual phone,  προσφέροντας  στον  χρήστη  την 
δυνατότητα να πραγματοποιεί  και  να δέχεται κλήσεις αξιοποιώντας  το GSM  δίκτυο κινητής  τηλεφωνίας 
όσο  είναι  εκτός  νοσοκομείου  και  το Wi‐Fi  δίκτυο  όσο  βρίσκεται  εντός  εμβέλειας,  στο  χώρο  των  δύο 
ορόφων του νοσοκομείου.   

Το ΙΡ τηλεφωνικό κέντρο αρχικά προτείνεται να υποστηρίζει 60 χρήστες ασύρματων. Συνολικά θα πρέπει 
να  έχει  την  δυνατότητα  υποστήριξης  πάνω από 100  χρήστες  και  να  είναι  επεκτάσιμο ώστε  να  καλύψει 
μελλοντικές ανάγκες του Νοσοκομείου.  

Το  νέο  αυτό  υποσύστημα  IP  επικοινωνιών,  θα  έχει  τη  δυνατότητα  να  διασυνδέει  τους  χρήστες  των 
ασύρματων  Wi‐Fi  συσκευών  και  τουs  χρήστες  των  Smartphone  που  βρίσκονται  εν  κινήσει,    με  το 
τηλεφωνικό  κέντρο  και  τις  υπάρχουσες  ενσύρματες  συσκευές  του  Νοσοκομείου  προκειμένου  να 
πραγματοποιούνται  ΔΩΡΕΑΝ  ενδονοσοκομειακές  τηλεφωνικές  κλήσεις  από  όλο  το  εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό, μειώνοντας δραστικά το τηλεπικοινωνιακό κόστος. 
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Καταγραφικό 166 

Το καταγραφικό αφορά στην προμήθεια επέκτασης του Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος (Ι.Τ.Κ.) sv9100 του 
Οίκου NEC του Γ.Ν.Σύρου με: 

i. τελεχρεωστικό λογισμικό για  την  καταγραφή  του χρόνου πραγματοποίησης  (ημ/νια & ώρα),  της 
διάρκειας και του αριθμού καλούντος/καλούμενου, τόσο των εισερχόμενων όσο και εξερχόμενων 
κλήσεων,  ολοκληρωμένων  και  ανολοκλήρωτων  (πχ  αναπάντητες  κλήσεις)  για  κάθε  εσωτερική 
γραμμή του ΙΤΚ. 

ii. μονάδα  ηχητικής  καταγραφής  συνομιλιών  (αφορά  στις  κλήσεις  του  166),  η  οποία  θα  συνδεθεί 
παράλληλα με ένα κύκλωμα βασικής πρόσβασης EURO‐ISDN BRI (Δημόσιο Δίκτυο του Ο.Τ.Ε) του 
sv9100 

 Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται η εγκατάσταση, ο προγραμματισμός και θέση σε κανονική και πλήρη 
λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού 

 

1.  IP Τηλεφωνικό Κέντρο και Δρομολογητής VOICE GATEWAY   

 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ IP ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

  Μοντέλο – Κατασκευαστής         

  Αριθμός μονάδων  >= 1      

A.  Αρχιτεκτονική         

1  To  IP  τηλεφωνικό  κέντρο,  σε  πρώτη  φάση,  θα 
εξυπηρετήσει τους softclients που αναφέρονται 
παρακάτω  (iOS,  Android),  αλλά,  επίσης,  θα 
αποτελέσει  την  βάση  για  μια  μελλοντική 
μετάβαση σε ένα πλήρες IP τηλεφωνικό δίκτυο 
(προσθήκη IPPhones, κλπ.) 

ΝΑΙ  

   

2  Να  προσφερθεί  με  virtualization  μηχανισμό 
που θα μπορεί να υποστηρίξει την εφαρμογή IP 
τηλεφωνικού  κέντρου  αλλά  και  άλλες 
συνεργαζόμενες UC  εφαρμογές  που  ενδέχεται 
να  προστεθούν  σε  μεταγενέστερο  στάδιο  (π.χ. 
Instant  Messaging  και  Presence).  Να 
υποστηρίζονται  μέχρι  συνολικά  τουλάχιστον 
μέχρι  4  UC  εφαρμογές  (IP  τηλεφ.  κέντρο  και 
άλλες τρεις συνεργαζόμενες UC εφαρμογές). 

NAI 

   

3  Υλικό  (H/W)  και  λογισμικό  (S/W)  του 
εξυπηρετητή  να  προσφέρονται  από  τον  ίδιο 
κατασκευαστή,  

NAI 
   

4  Υποστήριξη εγκατάστασης σε rack 19"  NAI     

5  Τροφοδοσία 240VAC, 50Hz  NAI     

6  Κατ  ελάχιστο  τέσερις  (4)  10/100/1000  Base‐T 
LAN Ethernet ports 

NAI 
   

7  Δυνατότητα  ομαδοποίησης  των  Ethernet 
θυρών  του  εξυπηρετητή  με  δυνατότητα  να 
αναλάβει πλήρως τη λειτουργία η μια Ethernet 

NAI 
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θύρα σε περίπτωση βλάβης της άλλης 

8  Κατ  ελάχιστο  ένα  (1)  10/100/1000 Base‐T  LAN 
Ethernet  port  για  την  out  of  band  δαχείρηση 
του υλικού (H/W) 

NAI 
   

9  Δυνατότητα υποστήριξης 1000  IP τηλεφωνικών 
συσκευών  εφόσον  χρειαστεί  μελλοντικά  χωρίς 
αντικατάσταση του hardware 

NAI 
   

10  Να  προσφερθεί  η  τελευταία  έκδοση  του 
λογισμικού του εξυπηρετητή 

NAI 
   

Β.  Χαρακτηριστικά Συστήματος         

1  Υποστήριξη και πλήρης διαλειτουργικότητα των 
προσφερόμενων softphone εφαρμογών για iOS 
και  Android  συσκευών.  Να  αναφερθούν  οι 
υποστηριζόμενες  εκδόσεις  και  απαιτήσεις 
διαλειτουργικότητας. 

NAI 

   

2  Υποστήριξη  για  ad‐hoc  και  meet‐me 
συνδυασκέψεις  με  συμμετέχοντες  σε  ένα  η 
περισσότερα sessions 

ΝΑΙ 
   

3  Υποστήριξη  επιλογής  codec  βάση  της 
τοποθεσίας του μελών την κλήσης 

NAI 
   

4  Ενσωματωμένη  υποστήριξη  μηχανισμού  CAC 
(Call Admission Control) για κλήσεις φωνής και 
video 

NAI 
   

5  Υποστήριξη  μηχανισμού  CAC  (Call  Admission 
Control) με RSVP για κλήσεις φωνής και video  

NAI 
   

6  Υποστήριξη  Alternative  Automatic  Routing 
(AAR) με αυτόματοποιημένο failοver στο PSTN 

NAI 
   

7  Υποστήριξη  πρωτοκολλου  Q.SIG  για  την 
διασύνδεση με παραδοσιακά PBX συστήματα 

NAI 
   

8  Υποστήριξη  IP  Phone  image  και  file 
authentication  μέσω  signed  configuration  files 
και firmware loads 

ΝΑΙ 
   

9  Υποστήριξη  Device  authentication  using 
embedded X.509v3 certificate 

ΝΑΙ 
   

10  Υποστήριξη  Device  authentication 
χρησιμοποιόντας locally significant certificate  

NAI 
   

11  Υποστήριξη Media encryption  (SRTP)  μεταξύ  IP 
τηλεφώνων, και μεταξύ IP τηλεφώνων και Voice 
Gateways 

NAI 
   

12  Υποστήριξη    Media  encryption  (SRTP)  σε  SIP 
Trunks 

NAI 
   

13  Υποστήριξη    Media  encryption  (SRTP)  σε 
κλήσεις συνδιάσκεψης 

NAI 
   

14  Υποστήριξη  TLS  με  κρυπτογράφηση, 
κατ'ελάχιστο, με τα πρότυπα AES 256 και SHA‐2 

NAI     
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(Secure Hash Algorithm‐2) 

15  Δυνατότητα  ένταξης,  διαγραφής  ή  ρύθμισης 
τηλεφώνων  που  βρίσκονται  τοπικά  ή 
απομακρυσμένα μέσω WAN γραμμών 

NAI 
   

16  Υποστήριξη  ΜοΗ  (Music  on  Hold)  μεσω 
αρχείων media. 

NAI 
   

17  Υποστήριξη  unicast  και  multicast  ροής  music 
on‐hold. 

NAI 
   

18  Υποστήριξη  Call  routing  και  call  restrictions 
βάσης ώρας της ημέρας. 

NAI 
   

19  Υποστήριξη  Class  of  Service  ανά  τηλέφωνική 
συσκευή  ή  ανα  γραμμή  (call 
privileges/restrictions). 

NAI 
   

20  Υποστήριξη  ευέλικτου  αριθμοδοτικού  πλάνου 
(ενοποιημένο ή χωρισμένο σε partitions) 

NAI 
   

21  Υποστήριξη NonDialed/HotLine Connection  NAI     

22  Υποστήριξη  CLIP  (Calling  Line  Identification 
Presentation)  /  CLIR  (Calling  Line  Identification 
Restriction) 

NAI 
   

23  Υποστήριξη Malicious Call Identification (MCID).  NAI     

24  Υποστήριξη  Call  Coverage  (call  forwarding, 
hunting). 

NAI 
   

25  Υποστήριξη κλήσης αριθμών Ε.164 με "+"  NAI     

26  Υποστήριξη κλήσης SIP URI  NAI     

27  Υποστήριξη  επεξεργασίας  και  μετατροπής  των 
αριθμών καλούντος και καλούμενου 

NAI 
   

28  Υποστήριξη  Forced  Account  Codes  και  Client 
Matter Codes. 

NAI 
   

29  Υποστήριξη  Hunt  groups  (broadcast,  circular, 
longest idle, and linear algorithms)  

NAI 
   

30  Υποστήριξη  Multiple  Level  Precedence  and 
Preemption (MLPP) 

NAI 
   

31  Υποστήριξη ενοποίησης με GSM  τηλέφωνα για 
το  σύνολο  των  υποστηριζόμενων  χρηστών: 
ταυτόχρονη  δρομολόγηση  εισερχομένων 
κλήσεων  στο  σταθερό  και  κινητό  και 
δυνατότητα  μεταβίβασης  της  κλήσης  από  το 
ένα στο άλλο 

NAI 

   

32  Υποστήριξη ασύρματων IP τηλεφώνων βάση τα 
WiFi πρότυπα 

NAI 
   

33  Υποστήριξη  ανάπτυξης XML  εφαρμογών  για  IP 
τηλεφωνικές συσκευές 

NAI 
   

34  Υποστήριξη TAPI και JTAPI  NAI     
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35  Υποστήριξη  ενσωμάτωσης  LDAPv3  Directory 
Integration  (user  authentication  και  
provisioning). 

NAI 
   

36  Ενσωματομένος κατάλογος χρηστών  NAI     

37  Υποστήριξη πρωτοκόλλων SIP, H.323 και MGCP  NAI     

38  Υποστήριξη  Codec  για  κλήσεις  φωνής:  G.711, 
G.722, G.729A/B, GSM‐EFR, GSM‐FR,  iLBC,  and 
Advanced Audio CODEC (AAC) . 

NAI 
   

39  Υποστήριξη  προτύπων  κλήσεις  video:  Binary 
Floor  Control  Protocol  (BFCP),  Far‐End  Camera 
Control (FECC), H.264 

NAI 
   

40  Υποστήριξη  Fax  over  IP  support  (T.38  και  fax‐
pass through) 

NAI 
   

41  Δυνατότητα  αποθήκευσης  δυο  (2)  εκδόσεων 
του  λογισμικού  στον  εξυπηρετητή 
επεξεργασίας  κλήσεων,  και  δυνατότητα 
εναλλαγής από το διαχειριστή 

NAI 

   

Γ.  Υπηρεσίες Συστήματος         

1  Δυνατότητα  ρύθμισης  διατηρησης  ή 
τερματισμού  συνδιάσκεψης  κατά  την 
αποχώρρηση  του  οργανωτή  ή  όταν  on‐net 
χρήστες παραμένουν στην συνδιάσκεψη 

NAI 

   

2  Υπηρεσία  καταλογου  συστήματος,  κατάλογου 
προσωπικών επαφών και ταχείας κλήσης 

NAI 
   

3  Υπηρεσία Call‐back on busy  NAI     

4  Υπηρεσία Call‐back on no‐answer  NAI     

5  Υπηρεσία προώθησης κλήσεων (All, on Busy, on 
No Answer) 

NAI 
   

6  Υπηρεσία Call Hold  NAI     

7  Υπηρεσία Call Park  NAI     

8  Υπηρεσία Call Pickup  NAI     

9  Υπηρεσία  Call  Waiting  (multiple  line 
appearances support) 

NAI 
   

10  Υπηρεσία Call Waiting (with audible alerting)  NAI     

11  Υποστήριξη Direct Inward Dial (DID)  NAI     

12  Υποστήριξη Direct Outward Dial (DOD)  NAI     

13  Υποστήριξη  Call  Directories  (αναπάντητες, 
εισερχόμενες και αναπάντητες) 

NAI 
   

14  Υποστήριξη login/logout με χρήση κωδικού  NAI     

15  Λειτουργία επανάκλησης τελευταίου αριθμού  NAI     

16  Δυνατότητα σίγασης  NAI     
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17  Λειτουργία On‐Hook Dialing  NAI     

18  Λειτουργία Transfer  NAI     

19  Λειτουργία Do‐not‐Disturb  NAI     

20  Λειτουργία Barge  NAI     

21  Δυνατότητα  εμφάνισης  κατάστασης  (presence) 
των  χρηστών  στους  καταλόγους  συστήματος, 
εισερχομένων,  εξερχομένων  και  αναπάντητων 
κλήσεων σε πραγματικό χρόνο και δυνατότητα 
γραπτών μυνημάτων μεταξύ των χρηστών μεσω 
εφαρμογής  ηλετρονικού  υπολογιστή.  Η 
υπηρεσία  να  παρέχεται  για  το  σύνολο  των 
υποστηριζόμενων χρηστών 

NAI 

   

22  Υποστήριξη επικοινωνίας φωνής και βίντεο, με 
ενοποιημένο  πλάνο  αριθμοδότησης  για  φωνή 
και βίντεο 

NAI 
   

Δ.  Διαχείριση Συστήματος         

1  Γραφικό περιβάλλον διαχείρησης μέσω HTTPS  NAI     

2  Προρυθμισμένα alerts.  NAI     

3  Παρακολούθηση  ιστορικότητας  και 
πραγματικού  χρόνου  απόδοσης  εφαρμογών 
μεσω εργαλείων και SNMP 

NAI 
   

4  Παρακολούθηση  και  παρουσίαση  συμβάντων 
σε πραγματικό χρόνο 

NAI 
   

5  Εφαρμογή ρύθμισης και συλλογής traces  NAI     

6  Εργαλείο μαζικών ρυθμίσεων  NAI     

7  Μηχανισμός  κεντρικής  καταγραφής  CDR  (Call 
Detail Records) 

NAI 
   

8  Ενσωματωμένο εργαλείο αναφοράς CDR   NAI     

9  Μηχανισμός εξαγωγής CDR (Call Detail Records)  NAI     

10  Δυνατότητα  αναβάθμισης  λογισμικού  IP 
τηλεφώνων κεντρικά μεσω του εξυπηρετητη 

NAI 
   

11  Δυνατότητα  λειτουργίας  της  συσκευής  ως 
σημείο διανομής λογισμικού αναβάθμισης  (για 
την ελαχιστοποίηση απαίτησης πόρων δικτύου 
από  τις  γραμμές  WAN  και  τον  εξυπηρετητή 
TFTP) 

NAI 

   

Ε.  Επεκτασιμότητα  (με  την  προσθήκη  επιπλέον 
αδειών ή/και υλικού) 

  
   

1  Υποστήριξη    IP  τηλεφωνικών  συσκευών  και 
επίσης αναλογικων τηλεφωνικών συσκευών και 
φαξ 

NAI 
   

2  Υποστήριξη Text και Audio Paging  NAI     

3  Υποστήριξη  προσθήκης  δεύτερου  εξυπηρετητή  ΝΑΙ     
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που να λειτουργεί σε υψηλή διαθεσιμότητα με 
τον  προσφερόμενο  εξυπηρετητή  με 
αυτοματοποιημένο τρόπο. 

4  Υποστήριξη  εφαρμογών  Web  and  Video 
conferencing 

NAI 
   

5  Υποστήριξη  εφαρμογών  Instant Messaging  και 
Presence 

ΝΑΙ 
   

6  Υποστήριξη  Call  Recording  κλήσεων  με media 
encryption (SRTP) 

NAI 
   

ΣΤ.         

1  Εγγύηση καλής λειτουργίας >=1 έτος  ΝΑΙ     

         

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ VOICE GATEWAY  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ   

   Μοντέλο – Κατασκευαστής         

   Αριθμός μονάδων  >= 1      

A.  Αρχιτεκτονική         

1  Αρθρωτή  (Modular)  αρχιτεκτονική  με 
δυνατότητα  επέκτασης  με  την  προσθήκη 
καρτών 

NAI 
    

2  Ελάχιστος  αριθμός  θέσεων  για  τοποθέτηση 
καρτών  επέκτασης  που  φέρουν  θύρες 
συνδέσεων  τοπικού  δικτύου  (LAN)  ή  ευρείας 
περιοχής (WAN). 

>=2 

    

3  Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα 19”  NAI      

4  Ελάχιστη  ταχύτητα  μεταγωγής  δεδομένων 
(Mbps)  με  ενεργοποιημένες  τις  υπηρεσίες 
routing, NAT και QoS,  σε συνθήκες IMIX (μεσος 
όρος μεγέθους πακέτου περίπου 360 Bytes)  

>= 40 

    

5 
Τροφοδοσία : 220‐240VAC  NAI 

    

Β.  Υποστήριξη προτοκόλλων και λειτουργιών         

 
 LAN    

    

1  Υποστήριξη IP, ICMP και ARP  NAI      

2 
Υποστήριξη IEEE 802.1q VLANs  NAI 

    

3  Υποστήριξη  πρωτοκόλλου  Spanning  Tree  στις 
switched Ethernet θύρες 

NAI 
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4  Υποστήριξη λειτουργίας DHCP Server και DHCP 
Relay 

NAI 
    

 
Routing    

    

5 
Υποστήριξη RIP, RIPv.2  NAI 

    

6 
Υποστήριξη  OSPF  και  OSPF  on  demand  circuit 
(RFC 1793) 

NAI 
    

7 
Υποστήριξη BGP4  NAI 

    

8  Υποστήριξη  IPv4, IPv6 και  IPv4/IPv6 dual stack  NAI      

9  Yποστήριξη  IPv6  και  IPv6  δρομολόγησης  βάση 
των πρωτοκόλλων RIP για IPv6 (RIPng) και OSPF 
για IPv6 (OSPFv3) 

NAI 
    

10  Πιστοποίηση  IPv6 Ready Logo Phase 2   για  την 
υποστήριξη λοιπών IPv6 υπηρεσιών 

NAI 
    

11  Υποστήριξη  Web  Cache  Communication 
Protocol (WCCP) v2 

NAI 
    

12  Υποστήριξη φιλτραρίσματος  των ενημέρωσεων 
δρομολόγησης  ώστε  να  μπορεί  ο  διαχειριστής 
να  ορίζει  συγκεκριμένη  διαδρομή 
δρομολόγησης. 

NAI 

    

Γ.  Ασφάλεια       

1  Υποστήριξη  χρήσης  φίλτρων  ελέγχου  και 
περιορισμού της κίνησης  (access  lists) με βάση 
τις  IP  διευθύνσεις  αποστολέα  και  παραλήπτη, 
τα  χρησιμοποιούμενα  πρωτόκολλα  (UDP,  TCP, 
ICMP  κ.λ.π.)  και  τις  εφαρμογές  (protocol 
numbers). 

NAI 

    

2  Υποστήριξη  επικοινωνίας  με  RADIUS  ή/και 
TACACS+ για πιστοποίηση χρηστών  

NAI 
    

3  Υποστήριξη  ενσωματωμένου  SSH  Client  και 
λειτουργίας SSH  Server  

NAI 
    

4 
Υποστήριξη Network Address Translation (NAT)  NAI 

    

Δ.  Ποιότητα υπηρεσίας (Quality of Service – QoS)       

1  Υποστήριξη  τεχνικών Queuing  (όπως Weighted 
Fair  Queuing,  Priority  Queuing,  Low  Latency 
Queuing  και  Custom  Queuing  ή  άλλες 
λειτουργικά  ισοδύναμες)  με  σκοπό  τον ορισμό 
προτεραιοτήτων  στην  εξυπηρέτηση 
συγκεκριμένων εφαρμογών 

NAI 
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2 
Υποστήριξη Class‐Based Weighted Fair Queuing   NAI 

    

3  Υποστήριξη Weighted  Random  Early Detection 
(WRED) 

NAI 
    

4 
Υποστήριξη Hierarchical QoS και traffic Shaping   NAI 

    

5 
Support IEEE 802.1p  NAI 

    

Ε.  Διαχείριση         

1  Υποστήριξη SNMP, SNMP v2c και SNMP v3  NAI      

2 
RMON (alarms & events)  NAI 

    

3  Υποστήριξη Network Time Protocol (NTP)  NAI      

4  Υποστήριξη διαχείρισης τοπικά μέσω command 
line interface 

NAI 
    

5  Υποστήριξη απομακρυσμένης διαχείρισης μεσω 
SSH 

NAI 
    

ΣΤ.  Interfaces       

1  Onboard Gigabit Ethernet ports  >=3      

2 
Θύρες PRI για κλήσεις φωνής   >=1 

    

3  Να  διαθέτει  ασύγχρονη  θύρα  για  out  of  band 
διαχείριση  (Configuration  &  Management) 
μέσω  τερματικού.  Η  πρόσβαση  θα  πρέπει  να 
προστατεύεται με χρήση κωδικού (password) 

NAI 

    

Z.  VOICE GATEWAY       

1  Υποστήριξη Η323    NAI      

2 
Υποστήριξη SIP  NAI 

    

3  Υποστήριξη T.38   NAI      

4  Υποστήριξη κωδικοποίησης της φωνής κατά τα 
πρότυπα G.729 και G.711  

NAI 
    

5  Υποστήριξη σηματοδοσίας για τα πρότυπα FXS, 
FXO, ISDN BRI and ISDN PRI voice interfaces 

NAI 
    

6  Υποστήριξη  conference  για  τις  τοπικές 
τηλεφωνικές  συσκευές,  χωρίς  να 
καταλαμβάνεται  WAN  κίνηση  εφόσον  δεν 
συμμετέχει  στο  conference  καποιος 
απομακρυσμένος χρήστης 

NAI 
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7  Υποστήριξη  κατ'ελάχιστον  8  συμμετεχόντων 
ανά conference με κρυπτογράφηση sRTP. 

NAI 
    

8  Υποστήριξη κλήσεων G729 και G711 για όλα τα 
conferences 

NAI 
    

9  Υποστήριξη  κατ'ελάχιστον  τον  αναγραφόμενο 
αριθμό  ταυτόχρονων  conference  των  8 
συμμετεχόντων  

>=5 
    

10  Υποστήριξη κλήσεων 30  ταυτόχρονων κλήσεων 
προς PRI (non blocking) με κωδικοποιηση  G711 

ΝΑΙ 
    

11  Υποστήριξη  Music  on  Hold  για  τις  τοπικές 
τηλεφωνικές  συσκευές,  χωρίς  να 
καταλαμβάνεται WAN κίνηση 

NAI 
    

12  Υποστήριξη  Session Border Controller  (SBC)  με 
ελάχιστο ταυτόχρονο αριθμό κλήσεων : 

>=10 
    

13  Υποστήριξη T.38  NAI      

14  Υποστήριξη  interworking  μεταξύ  SIP  delayed‐
offer και SIP early‐offer 

NAI 
    

15 
Υποστήριξη Media flow‐through  NAI 

    

16  Υποστήριξη  IP  network  privacy  and  topology 
hiding 

NAI 
    

17  Υποστήριξη  interworking  μεταξύ  RFC  2833  και 
KPML  

NAI 
    

18  Υποστήριξη  Stateful  NAT  traversal  για  κλήσεις 
φωνής 

NAI 
    

19  Υποστήριξη  interworking  μεταξύ  IPv4  και  IPv6 
για κλήσεις φωνής 

NAI 
    

20 
Υποστήριξη  αναγνώρισης  Rogue  SIP  invite  και 
rogue RTP packet 

NAI 
    

21  Υποστήριξη  interworking μεταξύ sRTP και RTP  NAI      

22  Υποστήριξη SIP trunking με SIP‐UA   NAI      

H.  Κατανάλωση  ενέργειας  (χωρίς  κάρτες 
επέκτασης)   

   

1 
Μέση κατανάλωση ενέργειας σε Watt  <= 40 

    

Z.  Προδιαγραφές Ασφαλείας  (να  ισχύουν για  το 
σύνολο του εξοπλισμού)   

    

1 
UL 60950‐1  NAI 

    

2  EN 60950‐1  NAI      





 
Σελίδα 103 

3 
IEC 60950‐1  NAI 

    

Θ.  Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών 
(να ισχύουν για το σύνολο του εξοπλισμού) 

  
    

1  EN 61000  NAI      

2  EN 300‐386  NAI      

Ι.  Επεκτασιμότητα  (μετά  απο  αναβάθμιση 
αδειών ή/και υλικού)   

    

1  Δυνατότητα επέκτασης (μετά απο αναβάθμιση) 
της  ελάχιστης  ταχύτητας    μεταγωγής 
δεδομένων  (Mbps)  με  ενεργοποιημένες  τις 
υπηρεσίες  routing,  Firewall,  QoS,  IPSec  και 
αναγνώριση  εφαρμογών  σε  επίπεδο  Layer  7  
(application  recognition)  σε  συνθήκες  IMIX 
(μεσος  όρος  μεγέθους  πακέτου  περίπου  360 
Bytes).  

>= 180 

    

  Ασφάλεια επικοινωνίας – κρυπτογράφιση      

1  Υποστήριξη  RFC  2332  ‐  Next  Hop  Resolution 
Protocol (NHRP) 

NAI 
    

2  Υποστήριξη  IPSEC  DES  και  3DES 
κρυπτογράφησης 

NAI 
    

3  Υποστήριξη  ενσωματωμένων  λειτουργιών 
stateful Firewall 

NAI 
    

4  Yποστήριξη  point‐point,  point‐multipoint  και 
any‐any σύνδεσης VPN. Η δυνατότητα αυτή να 
είναι  διαθέσιμη  και  σε  περιβάλλοντα  όπου 
απαιτείται  δυναμικό  πρωτόκολλο 
δρομολόγησης με και χωρίς NAT.  

NAI 

    

5  Υποστήριξη  Internet  Key  Exchange  Protocol 
version 2 (IKE v2) 

NAI 
    

6  H κρυπτογράφηση να πληρεί τις απαιτήσεις του 
RFC 6379 (suite B cryptographic suites for IPsec) 

NAI 
    

ΙΑ.  Διαμοιρασμός       

1  Υποστήριξη  δυναμικής  δρομολόγισης  και 
διαμοιρασμού  της  κίνησης  ανα  εφαρμογή  (πχ 
voice,  e‐mail,  skype  κλπ)  βάση  ποιοτικών 
χαρακτηριστικων  της  γραμμής  που 
συμπεριλαμβάνουν  κατ'  ελάχιστον 
διαθεσιμότητα,  delay, packet loss και jitter. 

NAI 

   

2 
Υποστήριξη  διαμοιρασμού (load balancing) της 
κίνησης  πάνω  από  συνδέσεις  διαφορετικού 
κόστους ( πχ. χωρητικότητας) 

NAI 

   





 
Σελίδα 104 

3  Υποστήριξη  αναγνώρισης  εφαρμογών  σε 
επίπεδο  Layer  7    (application  recognition), 
κατηγοριοποίησης τους και ελέγχου του εύρους 
ζώνης που καταλαμβάνουν. 

NAI 

   

4 
Ελάχιστος  αριθμός  εφαρμογών  που  μπορούν 
να αναγνωριστούν, ανεξάρτητα των IP Protocol 
type ,TCP/UDP ports και  DSCP value  

>=1000 

   

ΙB.  Εγγύηση        

1  Εγγύηση καλής λειτουργίας >=1 έτος  ΝΑΙ     

 

2.  Άδειες Χρηστών IP  Τηλεφώνων (Softphones) 

 

 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

   Μοντέλο – Κατασκευαστής       

   Αριθμός μονάδων  >=60    

A.  Τεχνικά Χαρακτηριστικά       

1  Εφαρμογή SIP softphone για χρηση σε συσκευές iOS 
και  Android  μέσω  ασύρματου  δικτύου  WLAN.  Να 
προσφέρεται δυνατότητα κλήσεων φωνής και video. 

NAI  ‐  Να 
αναφερθούν  οι 
υποστηριζόμενες 
εκδόσεις 

  

2  Λογισμικό  ασύρματης  IP  τηλεφωνίας  μέσω 
ασύρματου δικτύου WLAN, συμβατό με το κεντρικό 
εξυπηρετητή κλήσεων 

NAI    

3  Το  λογισμικό  εφαρμογής  και  ο  κεντρικός 
εξυπηρετητης  κλήσεων  να  προσφέρονται  απο  τον 
ίδιο κατασκευαστή. 

NAI    

4  Δυνατότητα  σύνδεσης  με  ασύρματο  ακουστικό 
bluetooth 

NAI    

5  Aναζήτηση  σε  εταιρικό  κατάλογο  και  δυνατότητα 
άμεσης κλήσης εταιρικής επαφής 

NAI    

6  Δυνατότητα  μεταφοράς  ενεργών  κλήσεων 
ασύρματου δικτύου WLAN σε κλήση GSM 

NAI    

7  Δυνατότητα  συνδιάσκεψης  με  τον  αριθμό  μελών 
που υποστηρίζει το σύστημα εξυπηρετητή 

NAI    

8  Υποστήριξη κράτησης/συνέχισης κλήσης  NAI    

9  Δυνατότητα προώθησης κλήσης χωρίς συνθήκες  NAI    

10  Δυνατότητα  προώθησης  κλησης  υπο  συνθήκες  μη 
απάντησης και απασχολημένου 

NAI    

11  Κατάλογος προσωπικών επαφών  NAI    
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12  Κατάλογος  εισερχομένων,  εξερχομένων  και 
αναπάντητων κλήσεων 

NAI    

 

3. Καταγραφικό 166 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

   Μοντέλο – Κατασκευαστής       

   Αριθμός μονάδων  1    

A.  Τεχνικά Χαρακτηριστικά       

  Αφορά  στην  προμήθεια  επέκτασης  του 
Τηλεπικοινωνιακού  Συστήματος  (Ι.Τ.Κ.)  sv9100  του 
Οίκου NEC του Γ.Ν.Σύρου με: 

    

1   Τελεχρεωστικό  λογισμικό  για  την  καταγραφή  του 
χρόνου  πραγματοποίησης  (ημ/νια  &  ώρα),  της 
διάρκειας και του αριθμού καλούντος/καλούμενου, 
τόσο  των  εισερχόμενων  όσο  και  εξερχόμενων 
κλήσεων, ολοκληρωμένων και ανολοκλήρωτων  (πχ 
αναπάντητες  κλήσεις)  για  κάθε  εσωτερική  γραμμή 
του ΙΤΚ. 

NAI    

2  Μονάδα ηχητικής καταγραφής συνομιλιών  (αφορά 
στις  κλήσεις  του  166),  η  οποία  θα  συνδεθεί 
παράλληλα  με  ένα  κύκλωμα  βασικής  πρόσβασης 
EURO‐ISDN  BRI  (Δημόσιο  Δίκτυο  του  Ο.Τ.Ε)  του 
sv9100 

NAI   

  Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται η εγκατάσταση, 
ο  προγραμματισμός  και  θέση  σε  κανονική  και 
πλήρη λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού 

NAI   

 

Παράδοση:  Η παράδοση και  εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία,  του ως άνω εξοπλισμού θα  γίνει  εντος 
τεσσάρων (4) μηνών στα Νοσοκομεία Σύρου και Νάξου σύμφωνα με τον πίνακα εξοπλισμού. 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1  Υπερκάλυψη  ελάχιστων  προδιαγραφών  ‐  Επιπλέον 
χαρακτηριστικά που προσφέρονται 

30% 

Κ2  Άδειες Χρηστών IP  Τηλεφώνων >=60  10% 

Κ3  Υπηρεσίες εγγύησης ‐ συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης  30% 

Κ4  Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας >=1έτος  30% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                             100% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς 
Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την τεχνική προσφορά, να υποβάλει και ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΣ. 
Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι. Στο φύλλο αυτό θα 
αναφέρονται  με  λεπτομέρεια  όλες  οι  υπάρχουσες  συμφωνίες  ή  αποκλίσεις  των  χαρακτηριστικών  του 
προσφερόμενου εξοπλισμού σε σχέση με τα αναφερόμενα στην παρούσα περιγραφή. Ο προμηθευτής θα 
πρέπει να απαντά στην περιγραφή παράγραφο προς παράγραφο. 

Ως εκ τούτου στην στήλη «Συμφωνία ή μη Χαρακτ/στικών προσφερομένου υλικού/λογισμικού/υπηρεσίας» 
δεν  θα  απαντά  απλώς  ναι  αλλά  θα  αναλύει  την  προσφορά  του  ως  προς  τις  υπάρχουσες  συμφωνίες  η 
αποκλίσεις  από  τα  ζητούμενα  αναφέροντας  τα  χαρακτηριστικά  των  προσφερομένων 
υλικών/λογισμικου/υπηρεσίας. 

Στην  στήλη  «Αναφορά  σε  τεχνικά  εγχειρίδια  ή  Prospectus»,  οι  παραπομπές/αναφορές  πρέπει  να  είναι 
κατά  το  δυνατόν  συγκεκριμένες  (  π.χ.  τεχν.  Φυλλάδιο  3,  σελ.  4  παράγραφος  4).Αντίστοιχα  στο  τεχνικό 
φυλλάδιο  ή  στη  σχετική  αναφορά,  τεχνική  κλπ.  θα  υπογραμμιστεί  το  σημείο  που  τεκμηριώνει  τη 
συμφωνία  ή  υπερκάλυψη  και  θα  σημειωθεί  η  αντίστοιχη  παράγραφος  του  Πίνακα  Συμμόρφωσης  στην 
οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή ( π.χ. Προδ. 4.3) 

 

Παράγραφοι   

Τεχνικής περιγραφής 

Συμφωνία ή μη Χαρακτ/στικών 

προσφερομένου 
υλικού/λογισμικού/υπηρεσίας 

Αναφορά  σε  τεχνικά  εγχειρίδια  ή 
Prospectus 

 

     

     

  Ακολουθείται αυστηρά η τήρηση της σειράς των παραγράφων της Υπηρεσίας. 

- Τα  χαρακτηριστικά  του  εξοπλισμού  θα  δίνονται  σε  μονάδες  ή  περιγραφικά  σύμφωνα  με  τα 
αναγραφόμενα  στις  τεχνικές  προδιαγραφές.  Εάν  η  διατύπωση  είναι  διαφορετική  στα  επίσημα 
prospectus  να  δοθούν  οι  τύποι  της  μετατροπής.  Επί  ποινή  απόρριψης,  να  υπάρχουν  σαφείς 
παραπομπές  σε  επίσημα  διεθνή  τεχνικά  φυλλάδια  και  τεχνικά  φυλλάδια  του  οίκου  κατασκευής  ή 
επιστημονικές  δημοσιεύσεις  για  τις  παραπάνω  αναφερθείσες  τεχνικές  προδιαγραφές.  Δε  θα 
αξιολογούνται προσφορές που αποκλίνουν από τις παραπάνω ζητούμενες προδιαγραφές. 

- Τα  ηλεκτρονικά  υποβαλλόμενα  τεχνικά  φυλλάδια  (prospectus),  θα  πρέπει  να  είναι  ψηφιακά 
υπογεγραμμένα  από  τον  κατασκευαστικό  οίκο.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  θα  πρέπει  να  συνοδεύονται 
από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι 
τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (prospectus) 
του  κατασκευαστικού  οίκου.  Τα  τεχνικά φυλλάδια  δεν απαιτείται  να προσκομισθούν  και  σε  έντυπη 
μορφή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  
 

Το  αντικείμενο  της  παρούσας,  περιλαμβάνει  4  διακριτά  τμήματα  με  διακριτό  προϋπολογισμό.  Οι 
υποψήφιοι  μπορούν  να  υποβάλουν  προσφορά  για  ένα  ή  περισσότερα  τμήματα.  Εκτός  από  την 
παραγόμενη από το σύστημα οικονομική προσφορά  θα πρέπει να υποβάλουν την οικονομική προσφορά 
ψηφιακά υπογεγραμμένη και σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Ημερομηνία: 
Επωνυμία: 
Διεύθυνση: 
Τηλ, fax,email: 
ΠΡΟΣ : Νοσοκομείο Σύρου 
Ταχ. Δ/νση : Γ. Παπανδρέου 2 
 
Που αφορά στο Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό με τίτλο «προμήθεια και εγκατάσταση  
ΤπΕ  για την αναβάθμιση των υποδομών των διασυνδεόμενων Γ.Ν. Σύρου και Γ.Ν‐Κ.Υ. Νάξου»   
σας προσφέρουμε τα παρακάτω είδη με τους κατωτέρω οικονομικούς όρους 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1‐ Η/Υ  – α/α συστ. 56319 
 

Ν
Ο
ΣΟ

ΚΟ
Μ
ΕΙ
Ο
 

ΣΥ
ΡΟ

Υ 

Ν
Ο
ΣΟ

ΚΟ
Μ
ΕΙ
Ο
 

Ν
Α
ΞΟ

Υ 

Τιμή ανά τεμάχιο  Συνολική τιμή 
ΦΠΑ 

24% 

Συνολική 

τιμή με 

ΦΠΑ 

105  27         

Η/Υ με ΦΠΑ  132         

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2‐ Εκτυπωτές  – α/α συστ. 56320 
 

Ν
Ο
ΣΟ

ΚΟ
Μ
ΕΙ
Ο
 

ΣΥ
ΡΟ

Υ 

Ν
Ο
ΣΟ

ΚΟ
Μ
ΕΙ
Ο
 

Ν
Α
ΞΟ

Υ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Τιμή ανά τεμάχιο  Συνολική τιμή 

ΦΠΑ 

24% 

Συνολική 

τιμή με 

ΦΠΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ  2  0  2         

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ  20  2  22         

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΜΙΚΡΟΣ  35  9  44         

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ  8  2  10         

ΣΥΝΟΛΟ           

 

 





 
Σελίδα 108 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3 ‐  Ηλεκτρονική Διαχείριση   Εγγράφων   με 
α/α συστ. 56321 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΣΥΡΟΥ 

Συνολική  

τιμή 

ΦΠΑ

24% 

Συνολική 

τιμή με 

ΦΠΑ 

Ηλεκτρονική  Διαχείριση  
Εγγράφων  1 

     

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 4 ‐  Voice Gateway/Καταγραφικό 166 με α/α 
συστήματος  56323 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΣΥΡΟΥ 

Συνολική  

τιμή 

ΦΠΑ

24% 

Συνολική 

τιμή με 

ΦΠΑ 

Ηλεκτρονική  Διαχείριση  
Εγγράφων  1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ», Γεωργίου Παπανδρέου 2, 84100 Ερμούπολη, 
Σύρος 

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) ………………................. 

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.......................  του  Νοσοκομείου  με  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών………….., 
για  την  ανάδειξη  αναδόχου  για  την  ανάθεση  της  σύμβασης:  “(τίτλος  σύμβασης)”/  για  το/α  τμήμα/τα 
...............(συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά)  

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

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 
σε πέντε (5)ημέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …….. (30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς)  

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. 
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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,  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) 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

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

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ», Γεωργίου Παπανδρέου 2, 84100 Ερμούπολη, 
Σύρος 

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) ................... 

 (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των .. / της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα 
με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη  ........................... του Νοσοκομείου. 

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 πέντε (5)   ημέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (30 ημέρες μετά την λήξη της σύμβασης ) 

ή  

μέχρις  ότου  αυτή  μας  επιστραφεί  ή  μέχρις  ότου  λάβουμε  έγγραφη  δήλωσή  σας  ότι  μπορούμε  να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

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

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

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

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ», Γεωργίου Παπανδρέου 2, 84100 Ερμούπολη, 
Σύρος 

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) ................... 

 (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για  την καλή λειτουργία  του αντικειμένου της υπ αριθ  .....  σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με 
την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη  ........................... του Νοσοκομείου. 

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 πέντε (5)   ημέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η  παρούσα  ισχύει  μέχρι  και  την  λήξη  της  εγγυήσεις  καλής  λειτουργίας    του 
εξοπλισμού/λογισμικού/εφαρμογών  (τουλάχιστον  2  χρόνια    μετά  την  οριστική  παραλαβή  του 
αντικειμένου της σύμβασης) 

ή  
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μέχρις  ότου  αυτή  μας  επιστραφεί  ή  μέχρις  ότου  λάβουμε  έγγραφη  δήλωσή  σας  ότι  μπορούμε  να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

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

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

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης  
ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’αριθμ. …….  

ΜΕΤΑΞΥ Τ…… ……………………….  

ΚΑΙ ΤΟΥ ………….……………….  

ΓΙΑ ΤΗΝ ……………………………………………….  

Συμβατικού Τιμήματος ……………… € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

 

 

Στην Σύρο  σήμερα την .... ……….. του έτους ………., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:  

 

Αφενός 

Το Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδακειο & Πρώιο»,  που εδρεύει στην Ερμούπολη, και εκπροσωπείται νόμιμα για 
την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή …………, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 
σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»  

και αφετέρου 

Η εταιρεία με  την  επωνυμία ……………………..  που  εδρεύει  στην   …………………….. *,  έχει  αριθμό φορολογικού 
μητρώου  .................,  υπάγεται  στη  ΔΟΥ............  και  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον  κο  …………………….., 
……………………..  της  εταιρείας,  σύμφωνα με  το  .............  και η οποία στο  εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 
σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»,  

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1) Την υπ. αριθ. …….. από …………. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για το έργο ……………….».  

2) Την από …………….. και με αριθ. Πρωτ. .........../……/…………… προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο 
πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης.  

3) Την υπ. αριθ. ................... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα 
του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Ανάδοχο  

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη 
στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως 
υπεύθυνο  για  τις  ενδεχόμενες  ανάγκες  επικοινωνίας  της  Αναθέτουσας  Αρχής  με  αυτόν  και  αυτός  με 
υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. 

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου.  

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που 
εκδίδεται  βάσει  της  Σύμβασης,  συμπεριλαμβανομένων  των  τηλετυπιών,  των  τηλεγραφημάτων,  των 
τηλεομοιοτυπιών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.  

Προμήθεια/Υπηρεσία: (είδος) όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.  

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 
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Επιτροπή  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής:  Το  αρμόδιο  συλλογικό  όργανο  που  ορίζεται  από  την 
Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και 
την παραλαβή των ειδών (τμηματική – οριστική). 

Παραδοτέα:  Όλα  τα  προϊόντα  που  ο  Ανάδοχος  θα  παραδώσει  ή  οφείλει  να  παραδώσει  στην  Αναθέτουσα 
Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.  

Προθεσμίες:  τα  αναφερόμενα  στη  Σύμβαση  χρονικά  διαστήματα  σε ώρες,  που  αρχίζουν  να  υπολογίζονται 
από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία.  

Προσφορά: η αρ…………. ηλεκτρονική προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.  

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση 
της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.  

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα 
τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) 
τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου. 

 Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας.  

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια των αριθμ. …………………………………….τμημάτων της 
διακήρυξης …………………..για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   και εγκατάσταση ΤπΕ για την αναβάθμιση των υποδομών 
των διασυνδεόμενων Γ.Ν. Σύρου και ΓΝ‐ΚΥ Νάξου και συγκεκριμένα…………… 
 Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους 
της  αρ.  4/ΠΔΕ2017  διακήρυξης  και  την  αρ.  πρωτ.  ...................  απόφαση  κατακύρωσης  της  Αναθέτουσας 
Αρχής.  

Συγκεκριμένα  ο εξοπλισμός θα πρέπει να εγκατασταθεί και να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία.  

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

 

 

 

 

ΚΩΔ Τιμή Ποσότητα  Σύνολο

1       

2       

3       

  Σύνολο   

  ΦΠΑ 24%   

  Σύνολο με φπα 24%   

 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  παραδώσει  ………………………………………  σε  κατάσταση  πλήρους  λειτουργίας 
μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

   Ο  συμβατικός  xρόνος  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 
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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. 
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει 
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής 
των  υλικών  και  την  επιτροπή  παραλαβής,  για  την  ημερομηνία  που  προτίθεται  να  παραδώσει  το  υλικό, 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.  
Μετά  από  κάθε  προσκόμιση  υλικού  στην  αποθήκη  υποδοχής  αυτών,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να 
υποβάλει  στην  υπηρεσία  αποδεικτικό,  θεωρημένο  από  τον  υπεύθυνο  της  αποθήκης,  στο  οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 
της οποίας προσκομίστηκε. 
 

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ‐ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 
του ως άνω νόμου και της Παραγράφου 6 της παρούσας διακήρυξης. Κατά την διαδικασία παραλαβής των 
υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον  το επιθυμεί μπορεί  να παραστεί  και ο 
ανάδοχος. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές  (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Θα πραγματοποιηθεί παραλαβή των ειδών, η οποία θα γίνει από την προβλεπόμενη Επιτροπή παραλαβής 
του  Νοσοκομείου  Σύρου  και  Νάξου  (για  τα  τμήματα  1  και  2).  Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να 
παραδώσει τα είδη σε πλήρη λειτουργία όπως ακριβώς περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης 
και στην προσφορά του………. 
 
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 
στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: 15 ημέρες. 
Αν  η  παραλαβή  των  υλικών  και  η  σύνταξη  του  σχετικού  πρωτοκόλλου  δεν  πραγματοποιηθεί  από  την 
επιτροπή  παραλαβής  μέσα  στον  οριζόμενο  από  τη  σύμβαση  χρόνο,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που  παραλαμβάνει  τα  υλικά  αποδεικτικό  προσκόμισης  τούτων,  σύμφωνα  δε  με  την  απόφαση  αυτή  η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 
Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου, 
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα  μέλη  της  επιτροπής  που  δεν  πραγματοποίησε  την  παραλαβή  στον  προβλεπόμενο  από  την  σύμβαση 
χρόνο.  Η  παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες  παραλαβής  που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα.  Η  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης δεν  επιστρέφεται πριν  από  την ολοκλήρωση όλων 
των  προβλεπομένων  από  τη  σύμβαση  ελέγχων  και  τη  σύνταξη  των    σχετικών  πρωτοκόλλων.  Τα 
πρωτόκολλα  που  συντάσσονται  από  τις  επιτροπές  (πρωτοβάθμιες  –  δευτεροβάθμιες)  κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα προβλέπονται από το άρθρο 208 του Ν. 
4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
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1. Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να παραδώσει ή σε περίπτωση που παρατηρηθούν καθυστερήσεις 
στη παράδοση, μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  207 του Ν. 
4412/2016. 

2. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους  της συμβατικής ποσότητας του εξοπλισμού, 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. 

3. 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 
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης  παράδοσης. 

4. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει  τον  εξοπλισμό που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που  του 
τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος,    κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις 
προβλεπόμενες  κυρώσεις.  Κατά  τα  λοιπά  ισχύουν  οι  διατάξεις  των  άρθρων  208,  209  και  213  του 
Ν.4412/16. 

5. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, δεν  αντικατέστησε τον 
εξοπλισμό/λογισμικό/εφαρμογές  στον  συμβατικό  χρόνο  ή  στον  χρόνο  παράτασης  που  του  δόθηκε, 
κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  με  απόφαση  του  αρμοδίου  αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου 

6. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: α) 
το  υλικό  δεν  φορτώθηκε  ή  παραδόθηκε  ή  αντικαταστάθηκε  με  ευθύνη  του  φορέα  που  εκτελεί  τη 
σύμβαση. β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

7. 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. 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 του Νόμου 4412/16. 

8. 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. 

9. Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, να υποβάλει 
προσφυγή  για  λόγους  νομιμότητας  και  ουσίας  ενώπιον  του  φορέα  που  εκτελεί  τη  σύμβαση,  μέσα  σε 
ανατρεπτική  προθεσμία  τριάντα  (30)  ημερών,  από  την  ημερομηνία  που  έλαβε  γνώση  της  σχετικής 
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε 
φύσεως διοικητική προσφυγή 
 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Η  αμοιβή  που  θα  καταβληθεί  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  στον  Ανάδοχο    ανέρχεται  στο  ποσό  των 
…………………..  ευρώ  και  ………………..  λεπτών  (……………,..  €),  πλέον  ΦΠΑ  ……….%  …………………….  ευρώ  και 
…………….. λεπτών (………..,…..€) ήτοι συνολικά ……………………. ευρώ και …………. λεπτών (……………..,…€).   

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο 
και  εύλογο  για  την  εκτέλεση  του  αντικειμένου  της  παρούσας  μετά  από  συνολική  έρευνα  που 
πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες 
αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς καμία περαιτέρω 
επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.  
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1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε μετά την οριστική παραλαβή του εγκατεστημένου εξοπλισμού με 
την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά  καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον τα εξής: 

α)  Πρωτόκολλο  οριστικής  ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβής  ή  σε  περίπτωση  αυτοδίκαιης  παραλαβής, 
αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/16. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

 

3.  Ο  ανάδοχος  υπόκειται  σε  όλους  τους  βάσει  των  κείμενων  διατάξεων φόρους,  τέλη  και  κρατήσεις  όπως 
ισχύουν. 

 

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 ( άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7), η 
προθεσμία πληρωμής ορίζεται σε  εξήντα  (60)  ημερολογιακές ημέρες από  την ημερομηνία παραλαβής από 
τον οφειλέτη του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου. 

 

Όλα  τα  τιμήματα  της  παρούσας  Σύμβασης  (συνολικά  και  τιμές  μονάδος),  παραμένουν  σταθερά  και  δεν 
υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας.  

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  δεν  έχει  υποχρέωση  καταβολής  αποζημίωσης  για  υπερωριακή  απασχόληση  ή 
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.  

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ και ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Για  την  καλή  εκτέλεση  της  παρούσας,  ο  Ανάδοχος  κατέθεσε  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  τη  με  αριθμό 
………………………….  εγγυητική  επιστολή  της ……………..  ΤΡΑΠΕΖΑΣ,  ποσού ……………………..  ευρώ  (……………….  €) 
(5%  της  συμφωνούμενης  με  την  παρούσα  αμοιβής  του  Αναδόχου,  χωρίς  τον  φόρο  προστιθέμενης  αξίας), 
ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή  των  ειδών,  ύστερα από  την  έγγραφη εκκαθάριση  των  τυχόν απαιτήσεων από  τους 
δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον 4412/16.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση 
προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της 
παρούσας ή/και  της διακήρυξης  και  σε διάστημα  τριών ημερών από  την  ειδοποίηση αυτής  για  επικείμενη 
κατάπτωση.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, να καταθέσει 
Εγγυητική Επιστολή   καλής λειτουργίας,  το ύψος  της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%  του συνολικού 
συμβατικού  τιμήματος  που  θα  αναλάβει,  μη  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ.  Η  εγγύηση  καλής 
λειτουργίας επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση του χρόνου εγγύησης του εξοπλισμού και ύστερα από την 
εκκαθάριση  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο  συμβαλλομένους.  Επισημαίνεται  ότι  ο  χρόνος  ισχύος  της 
εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι τουλάχιστον όσος 
και ο χρόνος εγγύησης του υπό προμήθεια εξοπλισμού.  
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ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Καθ’  όλη  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  συνεργάζεται  στενά  με  την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την 
προμήθεια.  

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρίσταται  σε  υπηρεσιακές  συνεδριάσεις  που  αφορούν  την  πορεία  καλής 
εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την 
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.  

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας 
ως  προς  το  απασχολούμενο  από  αυτόν  προσωπικό  για  την  εκτέλεση  των  υποχρεώσεων  της  σύμβασης.  Σε 
περίπτωση  οποιασδήποτε  παράβασης  ή  ζημίας  που  προκληθεί  σε  τρίτους  υποχρεούται  μόνος  αυτός  προς 
αποκατάστασή της.  

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται 
προ της λήξης της ημερομηνίας εκτέλεσης της σύμβασης,   να  αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην 
υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει τα συμβατικά είδη, σύμφωνα με 
τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας,  εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, 
ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την 
παρούσα Σύμβαση και το Νόμο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 
υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.  

Ο  Ανάδοχος  θα  ενεργεί  με  επιμέλεια  και  φροντίδα,  ώστε  να  εμποδίζει  πράξεις  ή  παραλείψεις,  που  θα 
μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

Απαγορεύεται  στον  Ανάδοχο  να  αναθέσει  σε  τρίτους  οποιεσδήποτε  υπευθυνότητες  και  ευθύνες,  που 
απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο 
που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού 
Δικαίου.  

Ο  Ανάδοχος,  επικαλούμενος  υπαγωγή  της  αδυναμίας  εκπλήρωσης  υποχρεώσεών  του  σε  γεγονός  που 
εμπίπτει στην έννοια  της ανωτέρας βίας, οφείλει  να γνωστοποιήσει  και  επικαλεσθεί προς  την Αναθέτουσα 
Αρχή  τους  σχετικούς  λόγους  και  περιστατικά  προ  της  λήξης  της  ημερομηνίας  εκτέλεσης  της  σύμβασης, 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι ημερών. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται 
να απαντήσει εντός  είκοσι  (20)  περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου,  διαφορετικά, με  την 
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.  

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί με ή χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις 
περιπτώσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 132 του Νόμου 4412/16. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Ο εξοπλισμός εγκαταστάθηκε και παραδόθηκε σε πλήρη λειτουργία.   

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. 

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

δ)  Εκπληρώθηκαν  και  οι  λοιπές  συμβατικές  υποχρεώσεις  και  από  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

                                 

ΑΡΘΡΟ 12. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο  Νόμος  4412/16,  η  αρ.  ………………..  διακήρυξη  του  σχετικού  διαγωνισμού  και  η  αρ…….  ηλεκτρονική 
προσφορά  του  Αναδόχου  αποτελούν  συμπληρωματικά  και  αναπόσπαστα    μέρη  της  παρούσας  σύμβασης 
συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών , η σειρά 
προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:  

α) Η παρούσα σύμβαση 

β) Η διακήρυξη του διαγωνισμού  

γ) Ο Νόμος 4412/16 

δ) Η προσφορά του Αναδόχου  

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον 
αυτής δεν  έχει  οποιαδήποτε  ισχύ ή μπορεί  να  ληφθεί υπ΄ όψη για  την  ερμηνεία  των όρων  της παρούσας, 
εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.  

Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από  

την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ.……………………….,  τηλ: ………………  ,  fax 
…………….., 

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση 
αυτή ή με φαξ.  

 

Η παρούσα, αφού γράφηκε σε τρία όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, υπογράφηκε ως έπεται και 
έλαβε από ένα αντίτυπο ο καθένας των συμβαλλομένων. 

 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΕΕΕΣ 
 

 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες
που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Αριθμός της προκήρυξης
-
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
-
URL της ΕΕ
Εθνική επίσημη εφημερίδα
-
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ "ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ"
Χώρα:
Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
Τίτλος:
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Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση ΤπΕ για την αναβάθμιση των
υποδομών των διασυνδεόμενων Γ.Ν. Σύρου και Γ.Ν-Κ.Υ. Νάξου
Σύντομη περιγραφή:
Διεθνής ανικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση
ΤπΕ για την αναβάθμιση των υποδομών των διασυνδεόμενων Γ.Ν. Σύρου και Γ.Ν-
Κ.Υ. Νάξου
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
4/ΠΔΕ2017

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
-
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
-
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
-
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
-
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
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❍ Ναι
❍ Όχι
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
-
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

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

• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα
Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε
το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και
υπογράψτε το μέρος VI.

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
-
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
-
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
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❍ Ναι
❍ Όχι

• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή
δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

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

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
-
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
-

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
#1

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

Όνομα
-
Επώνυμο
-
Ημερομηνία γέννησης
-
Τόπος γέννησης
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
-

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
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στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους,
καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την
εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε
τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες.

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

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και
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Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως
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).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
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πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3
της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 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). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή
του οικονομικού φορέα.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου
1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

-9-





Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται 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 απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
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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 απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη
χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
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❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
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Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
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-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
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❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;

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

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι

-15-





URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων;

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

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διακανονισμός με τους πιστωτές
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;

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

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;

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

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
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Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

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

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
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-
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της προμήθειας.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύμβασης
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις

-20-





Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα
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Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας
2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν
να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος
εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/
ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
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-
Εκδότης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Για τις συμβάσεις προμηθειών: επιδόσεις παράδοσης του συγκεκριμένου
τύπου
Μόνο για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τις ακόλουθες κυριότερες
παραδόσεις του συγκεκριμένου τύπου. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν
έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία
έτη.

Περιγραφή
-
Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-
Αποδέκτες
-
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης

-23-





-
Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικοί φορείς ποιοτικού ελέγχου
Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό
ή τους ακόλουθους τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της
ποιότητας: Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τους τεχνικούς φορείς που δεν
ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις
ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II,
ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΕΕΕΠ.

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει
τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΠ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε
-
Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες
χωρίς πιστοποίηση γνησιότητας
Για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει
τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά
γνησιότητας.
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Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα
διασφάλισης της ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός
φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης
ποιότητας:
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
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URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει
ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο οικονομικός φορέας δίδει επισήμως τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, προκειμένου
να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν
υποβληθεί στο μέρος ΙΙΙ και το μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου
Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι.

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